สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
แบบ 1 (สาหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้ า้ นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
จังหวัด...........................................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ........................ เดือน................................... พ.ศ. ......................

ที่

อาเภอ

อปท.

สถานศึกษา
(โรงเรียน/ศพด.)

อยู่ระหว่าง
งบประมาณ
ที่ได้รบั จัดสรร ไม่พร้อม ขอเปลี่ยน ส่งคืน
ดาเนินการ แปลง/แก้ไข
(บาท)

กาหนดคุณลักษณะ
(Spec) / ขอบเขตงาน
(TOR)

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)
พร้อมดาเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขที่
วงเงิน
สิ้นสุด
กาหนด
ลงวันที่ (ตามสัญญา) สัญญา ผลการเบิกจ่าย
วิธีประกาศ
วิธี
วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา
ราคากลาง
เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง
(บาท)
(ระบุวันที)่
(บาท)

(ลงชื่อ)
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
หมายเหตุ :

1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
1.2 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dla0816.1@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน
E-mail
กลุ่มงาน
E-mail

ผู้รายงาน

หมายเหตุ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
แบบ 1 (สาหรับ สถจ.)

-ตัวอย่างแบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้ า้ นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
จังหวัด........................- กระบี่ -........................
ข้อมูล ณ วันที.่ ........10.......... เดือน.....เมษายน......... พ.ศ. ....2563........

ที่

อาเภอ

อปท.

สถานศึกษา
(โรงเรียน/ศพด.)

1 เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าคลอง
2 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง

อยู่ระหว่าง
งบประมาณ
ที่ได้รบั จัดสรร ไม่พร้อม ขอเปลี่ยน ส่งคืน
ดาเนินการ แปลง/แก้ไข
(บาท)
30,700
30,700

กาหนดคุณลักษณะ
(Spec) / ขอบเขตงาน
(TOR)

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)
พร้อมดาเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขที่
วงเงิน
สิ้นสุด
กาหนด
ลงวันที่ (ตามสัญญา) สัญญา ผลการเบิกจ่าย
วิธีประกาศ
วิธี
วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา
ราคากลาง
เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง
(บาท)
(ระบุวันที)่
(บาท)
1
1/2562 6 เม.ย. 63
30,700 6 พ.ค. 63

(ลงชื่อ)
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
หมายเหตุ : 1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
1.2 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dla0816.1@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน
E-mail
กลุ่มงาน
E-mail

ผู้รายงาน

หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 2 (สาหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น
จังหวัด...........................................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ........................ เดือน................................... พ.ศ. ......................
ไม่พร้อมดาเนินการ

ลาดับ

อาเภอ

อปท.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พร้อมดาเนินการ
ขั้นตอนการจัดซื้อ และเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่
ได้รบั การ
จัดสรร
(บาท)

ไม่มีพื้นที่
ดาเนินการ

อยู่ระหว่างการขอ
เปลี่ยนแปลงหรือ ส่งคืนงบประมาณ
แก้ไข

สาเหตุที่ส่งคืน
งบประมาณ

ยังไม่ดาเนินการ
จัดซื้อ

ดาเนินการจัดซื้อ
แล้ว

โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  (โปรดระบุเป็นข้อความ) โปรดใส่สัญลักษณ์ × โปรดใส่สัญลักษณ์ 

ขั้นตอนการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

วงเงินที่
จัดซื้อ

ผลการเบิก
จ่ายเงิน

(บาท)

(บาท)

ยังไม่ได้ดาเนินการ
สร้าง

ดาเนินการสร้างฐาน ดาเนินการสร้างฐาน ดาเนินการสร้างฐาน ดาเนินการสร้างฐาน ดาเนินการสร้างเสร็จ
ที่ 1 เสร็จแล้ว
ที่ 2 เสร็จแล้ว
ที่ 3 เสร็จแล้ว
ที่ 4 เสร็จแล้ว
ทั้ง 4 ฐานแล้ว

โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์ 

(ลงชื่อ)
ตาแหน่ง
1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
1.2 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : playground0816.4@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน
E-mail
กลุ่มงาน
E-mail

ผู้รายงาน
(.............................................................................)
ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................

หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 2 (สาหรับ สถจ.)

-ตัวอย่างแบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น
จังหวัด........................- กระบี่ -........................
ข้อมูล ณ วันที.่ ........10.......... เดือน.....เมษายน......... พ.ศ. ....2563........
ไม่พร้อมดาเนินการ

ลาดับ

อาเภอ

อปท.

งบประมาณที่
ได้รบั การ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดสรร
(บาท)

พร้อมดาเนินการ
ขั้นตอนการจัดซื้อ และเบิกจ่ายงบประมาณ

ไม่มีพื้นที่
ดาเนินการ

อยู่ระหว่างการขอ
เปลี่ยนแปลงหรือ ส่งคืนงบประมาณ
แก้ไข

สาเหตุที่ส่งคืน
งบประมาณ

ยังไม่ดาเนินการ
จัดซื้อ

ดาเนินการจัดซื้อ
แล้ว

โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  (โปรดระบุเป็นข้อความ) โปรดใส่สัญลักษณ์ × โปรดใส่สัญลักษณ์ 

1 คลองท่อม
2 เมืองกระบี่

ทต.ทรายขาว ทต.ทรายขาว
อบต.หนองทะเล บ้านในไร่

ขั้นตอนการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

วงเงินที่
จัดซื้อ

ผลการเบิก
จ่ายเงิน

(บาท)

(บาท)

ยังไม่ได้ดาเนินการ
สร้าง

ดาเนินการสร้างฐาน ดาเนินการสร้างฐาน ดาเนินการสร้างฐาน ดาเนินการสร้างฐาน ดาเนินการสร้างเสร็จ
ที่ 1 เสร็จแล้ว
ที่ 2 เสร็จแล้ว
ที่ 3 เสร็จแล้ว
ที่ 4 เสร็จแล้ว
ทั้ง 4 ฐานแล้ว

โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์ 



170,000
170,000



(ลงชื่อ)
ตาแหน่ง
1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
1.2 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : playground0816.4@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน
E-mail
กลุ่มงาน
E-mail

ผู้รายงาน
(.............................................................................)
ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................

หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 3 (สาหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัด...........................................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ........................ เดือน................................... พ.ศ. ......................

ประเภทสิ่งก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ
ที่

อาเภอ

อปท.

รายชื่อ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
(บาท)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไม่เกิน 50 คน

ไม่พร้อมดาเนินการ

ไม่มี อยูร่ ะหว่าง
พืน้ ที่ ขอเปลี่ยน ส่งคืน
ขนาด 51-80 คน ขนาด 81-100 คน ดาเนินการ แปลง/แก้ไข

กาหนดคุณลักษณะ
(Spec) / ขอบเขตงาน
(TOR)

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)
พร้อมดาเนินการ (ปัจจุบันอยูร่ ะหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขที่
กาหนด
ลงวันที่
วิธี
วิธเี ฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา
วิธปี ระกาศ
ราคากลาง
เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง

ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
วงเงิน
เริ่ม
(ตามสัญญา) ก่อสร้าง
(บาท)
(ระบุวันที)่

(ลงชื่อ)
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
หมายเหตุ :

1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
1.2 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน
E-mail
กลุ่มงาน
E-mail

สิ้นสุด ผลการเบิกจ่าย
สัญญา
(ระบุวันที)่
(บาท)

ผู้รายงาน

หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 3 (สาหรับ สถจ.)

-ตัวอย่างแบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัด........................- กระบี่ -........................
ข้อมูล ณ วันที.่ ........10.......... เดือน.....เมษายน......... พ.ศ. ....2563........

ประเภทสิ่งก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ
ที่

อาเภอ

อปท.

รายชื่อ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
(บาท)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไม่เกิน 50 คน

1 คลองท่อม

ทต.ทรายขาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี

1,837,300

ไม่พร้อมดาเนินการ

ไม่มี อยูร่ ะหว่าง
พืน้ ที่ ขอเปลี่ยน ส่งคืน
ขนาด 51-80 คน ขนาด 81-100 คน ดาเนินการ แปลง/แก้ไข

1

กาหนดคุณลักษณะ
(Spec) / ขอบเขตงาน
(TOR)

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)
พร้อมดาเนินการ (ปัจจุบันอยูร่ ะหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขที่
กาหนด
ลงวันที่
วิธี
วิธเี ฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา
วิธปี ระกาศ
ราคากลาง
เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง
1

ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
วงเงิน
เริ่ม
(ตามสัญญา) ก่อสร้าง
(บาท)
(ระบุวันที)่

(ลงชื่อ)
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
หมายเหตุ :

1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
1.2 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน
E-mail
กลุ่มงาน
E-mail

สิ้นสุด ผลการเบิกจ่าย
สัญญา
(ระบุวันที)่
(บาท)

ผู้รายงาน

หมายเหตุ

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1
แบบ 4 (สาหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
จังหวัด...........................................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ........................ เดือน................................... พ.ศ. ......................

ประเภทสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่

อาเภอ

อปท.

สถานศึกษา
(โรงเรียน/วิทยาลัย)

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

อาคารเรียน
เด็กเล็ก
200 คน 8 ห้องเรียน

อาคารเรียน
3 ชั้น
12 ห้องเรียน

อาคารเรียน
4 ชั้น
12 ห้องเรียน

อาคาร
อเนกประสงค์

ไม่พร้อมดาเนินการ
ไม่มี อยู่ระหว่าง
พื้นที่ ขอเปลี่ยน ส่งคืน
ดาเนินการ แปลง/แก้ไข

กาหนดคุณลักษณะ
(Spec) / ขอบเขตงาน
(TOR)

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)
พร้อมดาเนินการ (ปัจจุบนั อยู่ระหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ผู้รบั จ้างแล้ว เลขที่
กาหนด
ลงวันที่
วิธีประกาศ
วิธี
วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา
ราคากลาง
เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง

ก่อหนีผ้ กู พันแล้ว
วงเงิน
เริ่ม
(ตามสัญญา) ก่อสร้าง
(บาท)
(ระบุวันที)่

(ลงชื่อ)
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
หมายเหตุ :

1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
1.2 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน
E-mail
กลุ่มงาน
E-mail

สิ้นสุด
สัญญา ผลการเบิกจ่าย
(ระบุวันที)่
(บาท)

ผู้รายงาน

หมายเหตุ

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1
แบบ 4 (สาหรับ สถจ.)

-ตัวอย่างแบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
จังหวัด........................- กระบี่ -........................
ข้อมูล ณ วันที.่ ........10.......... เดือน.....เมษายน......... พ.ศ. ....2563........

ประเภทสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่

อาเภอ

สถานศึกษา
(โรงเรียน/วิทยาลัย)

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

อบต.เขาดิน
รร.บ้านช้างตาย
ทต.คลองท่อมใต้ รร.เทศบาลคลองท่อมใต้

7,971,000
9,156,700

อปท.

อาคารเรียน
เด็กเล็ก
200 คน 8 ห้องเรียน

1 เขาพนม
2 คลองท่อม

อาคารเรียน
3 ชั้น
12 ห้องเรียน
1

อาคารเรียน
4 ชั้น
12 ห้องเรียน

อาคาร
อเนกประสงค์

ไม่พร้อมดาเนินการ
ไม่มี อยู่ระหว่าง
พื้นที่ ขอเปลี่ยน ส่งคืน
ดาเนินการ แปลง/แก้ไข

กาหนดคุณลักษณะ
(Spec) / ขอบเขตงาน
(TOR)

1

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)
พร้อมดาเนินการ (ปัจจุบนั อยู่ระหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ผู้รบั จ้างแล้ว เลขที่
กาหนด
ลงวันที่
วิธีประกาศ
วิธี
วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา
ราคากลาง
เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง
1
1

ก่อหนีผ้ กู พันแล้ว
วงเงิน
เริ่ม
(ตามสัญญา) ก่อสร้าง
(บาท)
(ระบุวันที)่

(ลงชื่อ)
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
หมายเหตุ :

1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
1.2 ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์ (สานักงาน)
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน
E-mail
กลุ่มงาน
E-mail

สิ้นสุด
สัญญา ผลการเบิกจ่าย
(ระบุวันที)่
(บาท)

ผู้รายงาน

หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สาหรับ อปท.)

แบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) / เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV / เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ข้อมูล ณ วันที่......................... เดือน................................... พ.ศ. ......................

*****************
เทศบาล / อบต. ...........................................................................................................................................................
ตาบล....................................................อาเภอ................................................จังหวัด...................................................
คาชี้แจง : โปรดกรอกข้อความให้สมบูรณ์ และเติมเครื่องหมาย  ในช่อง  และ / หรือ 
1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ดาเนินการ
ชื่อ (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.................................หมู่ที่..........................ซอย.........................ถนน..........................................................
ตาบล...................................................อาเภอ..............................................จังหวัด......................................................
2. ประเภทที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท
 ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท
 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน  ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท
 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน  ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท
 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน  ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท
 อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
 ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท
 อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
 ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท
 อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
 ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท
 อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย
 ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................................บาท

-23. สถานะโครงการ (ผลการดาเนินงาน)
3.1 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
 ยังไม่พร้อมดาเนินการ
 ไม่มีพื้นที่ดาเนินการ (ระบุเหตุผล) .....................................................................................
............................................................................................................................. ...............
 อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (ระบุเหตุผล) ................................................................
............................................................................................................................. ...............
 ส่งคืน (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
 พร้อมดาเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
 ขั้นตอนการจัดซื้อ และเบิกจ่ายงบประมาณ
 ยังไม่ดาเนินการจัดซื้อ
 ดาเนินการจัดซื้อแล้ว
 วงเงินที่จัดซื้อ...............................................บาท
 ผลการเบิกจ่ายเงิน...................................................บาท
 ขั้นตอนการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
 ยังไม่ได้ดาเนินการสร้าง
 ดาเนินการสร้างฐานที่ 1 เสร็จแล้ว
 ดาเนินการสร้างฐานที่ 2 เสร็จแล้ว
 ดาเนินการสร้างฐานที่ 3 เสร็จแล้ว
 ดาเนินการสร้างฐานที่ 4 เสร็จแล้ว
 ดาเนินการสร้างเสร็จทั้ง 4 ฐานแล้ว
3.2 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV /
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 ยังไม่พร้อมดาเนินการ
 ไม่มีพื้นที่ดาเนินการ (ระบุเหตุผล) .....................................................................................
............................................................................................................................. ...............
 อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (ระบุเหตุผล) ................................................................
............................................................................................................................. ...............
 ส่งคืน (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
 พร้อมดาเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
 กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR)
 กาหนดราคากลาง
 การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
 วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม)
 ลงนามในสัญญา
เลขที่สัญญา........................ลงวันที่........................วงเงินตามสัญญา...........................บาท
(เงินงบประมาณ..................................บาท / อปท. สมทบ........................................บาท)
เริ่มก่อสร้างวันที่............................................ สิ้นสุดสัญญาวันที่.........................................
แบ่งเป็น..........................................งวดงาน
 เบิกจ่าย แล้ว......................................บาท แบ่งเป็น
- งวดงานที่ 1 จานวน......................................................บาท
- งวดงานที่ 2 จานวน......................................................บาท
- งวดงานที่ 3 จานวน......................................................บาท
ฯลฯ

-34. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. รายชื่อผู้ประสานงาน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5.1 ชื่อ - สกุล .........................................................ตาแหน่ง.........................................................................
สังกัด สานัก/กอง ...................................................................................................................................
โทรศัพท์ (สานักงาน) ................................................... โทรสาร ............................................................
โทรศัพท์มือถือ .......................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) .......................................
5.2 ชื่อ - สกุล .........................................................ตาแหน่ง................................................................ .........
สังกัด สานัก/กอง ...................................................................................................................................
โทรศัพท์ (สานักงาน) ................................................... โทรสาร ............................................................
โทรศัพท์มือถือ .......................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) .......................................
(ลงชื่อ)
ผู้รายงาน
(.............................................................)
นายก เทศมนตรี/อบต. ........................................
หมายเหตุ : ให้รายงานข้อมูลไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

