




ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1
แบบ 1 (ส าหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์ม-
แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงนิอุดหนุนชดุอุปกรณ์ส าหรบัห้องเรยีนคุณภาพแห่งการเรยีนรูด้า้นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
จังหวัด...........................................................

ขอ้มลู ณ วันที.่........................ เดอืน................................... พ.ศ. ......................

สถานศึกษา งบประมาณ อยู่ระหว่าง
(โรงเรยีน/ศพด.) ที่ไดร้บัจัดสรร ไมพ่รอ้ม ขอเปลี่ยน ส่งคืน ไดผู้้รับจา้งแล้ว เลขที่ วงเงนิ สิ้นสุด

(บาท) ด าเนินการ แปลง/แก้ไข วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) สัญญา
เชญิชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันที)่ (บาท)

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหต ุ: 1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท ์(ส านักงาน) E-mail
1.2 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท ์(ส านักงาน) E-mail
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dla0816.1@gmail.com
ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นทราบ ทกุวันที่ 15 ของทกุเดือน

ต าแหน่ง
โทรศัพทม์ือถือ

ต าแหน่ง
โทรศัพทม์ือถือ

(.............................................................................)
ทอ้งถิ่นจังหวัด.......................................................

ก าหนดคุณลักษณะ 
(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด
ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพรอ้มของโครงการ)

หมายเหตุ

พรอ้มด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายลงวันที่



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1
แบบ 1 (ส าหรับ สถจ.)

-ตัวอยา่ง-
แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงนิอุดหนุนชดุอุปกรณ์ส าหรบัห้องเรยีนคุณภาพแห่งการเรยีนรูด้า้นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

จังหวัด........................- กระบี่ -........................
ขอ้มลู ณ วันที.่........10.......... เดอืน.....เมษายน......... พ.ศ. ....2563........

สถานศึกษา งบประมาณ อยู่ระหว่าง
(โรงเรยีน/ศพด.) ที่ไดร้บัจัดสรร ไมพ่รอ้ม ขอเปลี่ยน ส่งคืน ไดผู้้รับจา้งแล้ว เลขที่ วงเงนิ สิ้นสุด

(บาท) ด าเนินการ แปลง/แก้ไข วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) สัญญา
เชญิชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันที)่ (บาท)

1 เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทา่คลอง 30,700 1
2 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นทุ่ง 30,700 1/2562 6 เม.ย. 63 30,700 6 พ.ค. 63

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหต ุ: 1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท ์(ส านักงาน) E-mail
1.2 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท ์(ส านักงาน) E-mail
ต าแหน่ง

โทรศัพทม์ือถือ
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dla0816.1@gmail.com
ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นทราบ ทกุวันที่ 15 ของทกุเดือน

(.............................................................................)
ทอ้งถิ่นจังหวัด.......................................................

ต าแหน่ง
โทรศัพทม์ือถือ

ที่ อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพรอ้มของโครงการ)

หมายเหตุ

พรอ้มด าเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายลงวันที่
ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 
(TOR)

ก าหนด
ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 2 (ส าหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์ม-
แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น 

จังหวัด...........................................................
ขอ้มูล ณ วันที.่........................ เดอืน................................... พ.ศ. ......................

ยังไม่ด าเนินการ
จัดซ้ือ

ด าเนินการจัดซ้ือ
แล้ว

วงเงินที่
จัดซ้ือ

ผลการเบิก
จ่ายเงิน

ยังไม่ไดด้ าเนินการ
สรา้ง

ด าเนินการสรา้งฐาน
ที่ 1 เสรจ็แล้ว

ด าเนินการสรา้งฐาน
ที่ 2 เสรจ็แล้ว

ด าเนินการสรา้งฐาน
ที่ 3 เสรจ็แล้ว

ด าเนินการสรา้งฐาน
ที่ 4 เสรจ็แล้ว

ด าเนินการสรา้งเสรจ็
ทั้ง 4 ฐานแล้ว

โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  (โปรดระบเุปน็ขอ้ความ) โปรดใส่สัญลักษณ์ × โปรดใส่สัญลักษณ์  (บาท) (บาท) โปรดใส่สัญลักษณ ์ โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์ 

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง
1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน
โทรศัพท ์(ส านักงาน) E-mail
1.2 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน
โทรศัพท ์(ส านักงาน) E-mail
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : playground0816.4@gmail.com

ล าดบั อ าเภอ อปท. ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ต าแหน่ง
โทรศัพทม์ือถือ

โทรศัพทม์ือถือ

ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นทราบ ทกุวันที่ 15 ของทกุเดือน

พรอ้มด าเนินการ

ไม่มีพ้ืนที่
ด าเนินการ

ส่งคืนงบประมาณ
สาเหตทุี่ส่งคืน
งบประมาณ

ขั้นตอนการจัดซ้ือ และเบิกจ่ายงบประมาณ ขั้นตอนการสรา้งสนามเดก็เล่นสรา้งปัญญา

หมายเหตุ

ไม่พรอ้มด าเนินการ

อยู่ระหว่างการขอ
เปลี่ยนแปลงหรอื

แก้ไข

งบประมาณที่
ไดร้บัการ
จัดสรร
(บาท)

(.............................................................................)
ทอ้งถิ่นจังหวัด.......................................................

ต าแหน่ง



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 2 (ส าหรับ สถจ.)

-ตวัอย่าง-
แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น 

จังหวัด........................- กระบี่ -........................
ขอ้มูล ณ วันที.่........10.......... เดอืน.....เมษายน......... พ.ศ. ....2563........

ยังไม่ด าเนินการ
จัดซ้ือ

ด าเนินการจัดซ้ือ
แล้ว

วงเงินที่
จัดซ้ือ

ผลการเบิก
จ่ายเงิน

ยังไม่ไดด้ าเนินการ
สรา้ง

ด าเนินการสรา้งฐาน
ที่ 1 เสรจ็แล้ว

ด าเนินการสรา้งฐาน
ที่ 2 เสรจ็แล้ว

ด าเนินการสรา้งฐาน
ที่ 3 เสรจ็แล้ว

ด าเนินการสรา้งฐาน
ที่ 4 เสรจ็แล้ว

ด าเนินการสรา้งเสรจ็
ทั้ง 4 ฐานแล้ว

โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  (โปรดระบเุปน็ขอ้ความ) โปรดใส่สัญลักษณ์ × โปรดใส่สัญลักษณ์  (บาท) (บาท) โปรดใส่สัญลักษณ ์ โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์  โปรดใส่สัญลักษณ์ 
1 คลองทอ่ม ทต.ทรายขาว ทต.ทรายขาว 170,000 

2 เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล บา้นในไร่ 170,000 

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง
1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
1.1 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน
โทรศัพท ์(ส านักงาน) E-mail
1.2 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน
โทรศัพท ์(ส านักงาน) E-mail
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : playground0816.4@gmail.com

(.............................................................................)
ทอ้งถิ่นจังหวัด.......................................................

ต าแหน่ง

ล าดบั อ าเภอ อปท. ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

งบประมาณที่
ไดร้บัการ
จัดสรร
(บาท)

พรอ้มด าเนินการ

ไม่มีพ้ืนที่
ด าเนินการ

อยู่ระหว่างการขอ
เปลี่ยนแปลงหรอื

แก้ไข
ส่งคืนงบประมาณ

สาเหตทุี่ส่งคืน
งบประมาณ

ขั้นตอนการจัดซ้ือ และเบิกจ่ายงบประมาณ ขั้นตอนการสรา้งสนามเดก็เล่นสรา้งปัญญา

หมายเหตุ

โทรศัพทม์ือถือ
ต าแหน่ง

โทรศัพทม์ือถือ

ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นทราบ ทกุวันที่ 15 ของทกุเดือน

ไม่พรอ้มด าเนินการ



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 3 (ส าหรับ สถจ.)

-แบบฟอรม์-
แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
จงัหวัด...........................................................

ข้อมูล ณ วันที.่........................ เดอืน................................... พ.ศ. ......................

รายชื่อ งบประมาณ
(ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก) ทีไ่ดร้บัจดัสรร อาคาร อาคาร อาคาร ไม่มี อยูร่ะหว่าง ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขที่ วงเงิน เริ่ม สิ้นสุด

(บาท) ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก พ้ืนที่ ขอเปลี่ยน ส่งคืน วิธปีระกาศ วิธี วิธเีฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) ก่อสรา้ง สัญญา
ขนาดไม่เกิน 50 คน ขนาด 51-80 คน ขนาด 81-100 คน ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันที)่ (ระบุวันที)่ (บาท)

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหต ุ: 1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจงัหวัด)
1.1 ชื่อ - สกลุ กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail
1.2 ชื่อ - สกลุ กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

(.............................................................................)
ท้องถิ่นจงัหวัด.......................................................

ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ต าแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ประเภทสิ่งก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

ที่ อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพรอ้มของโครงการ)

หมายเหตุ
ไม่พรอ้มด าเนินการ

พรอ้มด าเนินการ (ปัจจบุันอยูร่ะหว่าง)

ผลการเบิกจา่ย
ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 
(TOR)

ก าหนด
ราคากลาง

วิธกีารจดัซ้ือจดัจา้ง
ลงวันที่



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 3 (ส าหรับ สถจ.)

-ตวัอย่าง-
แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก

จงัหวัด........................- กระบี่ -........................
ข้อมูล ณ วันที.่........10.......... เดอืน.....เมษายน......... พ.ศ. ....2563........

รายชื่อ งบประมาณ
(ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก) ทีไ่ดร้บัจดัสรร อาคาร อาคาร อาคาร ไม่มี อยูร่ะหว่าง ได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขที่ วงเงิน เริ่ม สิ้นสุด

(บาท) ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก พ้ืนที่ ขอเปลี่ยน ส่งคืน วิธปีระกาศ วิธี วิธเีฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) ก่อสรา้ง สัญญา
ขนาดไม่เกิน 50 คน ขนาด 51-80 คน ขนาด 81-100 คน ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบุวันที)่ (ระบุวันที)่ (บาท)

1 คลองท่อม ทต.ทรายขาว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี 1,837,300      1 1

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหต ุ: 1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจงัหวัด)
1.1 ชื่อ - สกลุ กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail
1.2 ชื่อ - สกลุ กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

หมายเหตุ
ไม่พรอ้มด าเนินการ

พรอ้มด าเนินการ (ปัจจบุันอยูร่ะหว่าง)

ต าแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

(.............................................................................)
ท้องถิ่นจงัหวัด.......................................................

ประเภทสิ่งก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

ที่ อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพรอ้มของโครงการ)

ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
ผลการเบิกจา่ย

ก าหนดคุณลักษณะ 
(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด
ราคากลาง

วิธกีารจดัซ้ือจดัจา้ง
ลงวันที่



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 4 (ส าหรับ สถจ.)

-แบบฟอร์ม-
แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
จังหวัด...........................................................

ข้อมูล ณ วันที.่........................ เดอืน................................... พ.ศ. ......................

สถานศึกษา งบประมาณ
(โรงเรียน/วิทยาลัย) ที่ไดร้ับจัดสรร อาคารเรียน อาคารเรียน อาคารเรียน อาคาร ไม่มี อยู่ระหว่าง ไดผู้้รบัจ้างแล้ว เลขที่ วงเงิน เริ่ม สิ้นสุด

(บาท) เดก็เล็ก 3 ชั้น 4 ชั้น อเนก- พ้ืนที่ ขอเปลี่ยน ส่งคืน วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) ก่อสร้าง สัญญา
200 คน 8 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน ประสงค์ ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบวุันที)่ (ระบวุันที)่ (บาท)

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหต ุ: 1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจงัหวดั)
1.1 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail
1.2 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com
ใหก้รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวนัที่ 15 ของทุกเดือน

ประเภทสิ่งก่อสร้างที่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ

ต าแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ท้องถิ่นจงัหวดั.......................................................

ที่ อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ไม่พร้อมด าเนินการ
พร้อมด าเนินการ (ปจัจุบนัอยู่ระหว่าง)

ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ก าหนดคุณลักษณะ 
(Spec) / ขอบเขตงาน 

(TOR)

ก าหนด
ราคากลาง

หมายเหตุ
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันที่ ผลการเบกิจ่าย

(.............................................................................)



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1
แบบ 4 (ส าหรับ สถจ.)

-ตวัอยา่ง-
แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

จังหวัด........................- กระบี่ -........................
ข้อมูล ณ วันที.่........10.......... เดอืน.....เมษายน......... พ.ศ. ....2563........

สถานศึกษา งบประมาณ
(โรงเรียน/วิทยาลัย) ที่ไดร้ับจัดสรร อาคารเรียน อาคารเรียน อาคารเรียน อาคาร ไม่มี อยู่ระหว่าง ไดผู้้รบัจ้างแล้ว เลขที่ วงเงิน เริ่ม สิ้นสุด

(บาท) เดก็เล็ก 3 ชั้น 4 ชั้น อเนก- พ้ืนที่ ขอเปลี่ยน ส่งคืน วิธีประกาศ วิธี วิธีเฉพาะ (รอลงนาม) สัญญา (ตามสัญญา) ก่อสร้าง สัญญา
200 คน 8 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน ประสงค์ ด าเนินการ แปลง/แก้ไข เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง (บาท) (ระบวุันที)่ (ระบวุันที)่ (บาท)

1 เขาพนม อบต.เขาดิน รร.บา้นช้างตาย 7,971,000 1 1
2 คลองท่อม ทต.คลองท่อมใต้ รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 9,156,700 1 1

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง

หมายเหต ุ: 1. รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจงัหวดั)
1.1 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail
1.2 ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน

โทรศัพท์ (ส านักงาน) E-mail
2. รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : local.budget2563@gmail.com
ใหก้รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวนัที่ 15 ของทุกเดือน

ประเภทสิ่งก่อสร้างที่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ

(.............................................................................)
ท้องถิ่นจงัหวดั.......................................................

ต าแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ต าแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ
ไม่พร้อมด าเนินการ

พร้อมด าเนินการ (ปจัจุบนัอยู่ระหว่าง)
ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ อ าเภอ อปท.

สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
ก าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) / ขอบเขตงาน 
(TOR)

ก าหนด
ราคากลาง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ลงวันที่



แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรูเ้ด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) / เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV / เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ข้อมูล ณ วันที่......................... เดือน................................... พ.ศ. ...................... 

***************** 
 

เทศบาล / อบต. ........................................................................................................................................................... 
ต าบล....................................................อ าเภอ................................................จังหวัด..................... .............................. 

ค าชี้แจง :  โปรดกรอกข้อความให้สมบูรณ์ และเติมเครื่องหมาย  ในช่อง  และ / หรือ  

1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการ 
ชื่อ (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ................................................................................. ............................... 
ตั้งอยู่เลขที่.................................หมู่ที่..........................ซอย................ .........ถนน.......................................................... 
ต าบล...................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด............ .......................................... 

2. ประเภทที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 
      วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท 

 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
     วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน   ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่ 
     วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน   ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่ 
     วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน   ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่ 
     วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน   ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่ 
     วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท  
 อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน    ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่ 
     วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน    ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่ 
     วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท 
 อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย   ตอกเสาเข็ม /  ฐานแผ่ 
     วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................................................บาท 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ส าหรับ อปท.) 
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3. สถานะโครงการ (ผลการด าเนินงาน) 
 3.1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 

 ยังไมพ่ร้อมด าเนินการ 
   ไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ (ระบุเหตุผล) .....................................................................................  
       ............................................................................................................................. ............... 
   อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (ระบุเหตุผล) ................................................................ 
       ............................................................................................................................. ............... 
   ส่งคืน (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................  
       ............................................................................................................................. ............... 

 พร้อมด าเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
 ขั้นตอนการจัดซื้อ และเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ยังไม่ด าเนินการจัดซื้อ 
 ด าเนินการจัดซื้อแล้ว 
 วงเงินที่จัดซื้อ...............................................บาท 
 ผลการเบิกจ่ายเงิน...................................................บาท 

 ขั้นตอนการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
 ยังไม่ได้ด าเนินการสร้าง 
 ด าเนินการสร้างฐานที่ 1 เสร็จแล้ว 
 ด าเนินการสร้างฐานที่ 2 เสร็จแล้ว 
 ด าเนินการสร้างฐานที่ 3 เสร็จแล้ว 
 ด าเนินการสร้างฐานที่ 4 เสร็จแล้ว 
 ด าเนินการสร้างเสร็จทั้ง 4 ฐานแล้ว 

3.2 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV / 
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 ยังไมพ่ร้อมด าเนินการ 
   ไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ (ระบุเหตุผล) .....................................................................................  
       ............................................................................................................................. ............... 
   อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (ระบุเหตุผล) ................................................................ 
       ............................................................................................................................. ............... 
   ส่งคืน (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................  
       ............................................................................................................................. ............... 

 พร้อมด าเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
   ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) 
   ก าหนดราคากลาง 
   การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี   

 วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง 
   ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม) 
   ลงนามในสัญญา    

เลขที่สัญญา........................ลงวันที่........................วงเงินตามสัญญา...........................บาท 
(เงินงบประมาณ..................................บาท / อปท. สมทบ........................................บาท)  
เริ่มก่อสร้างวันที่............................................ สิ้นสุดสัญญาวนัที่......................................... 
แบ่งเป็น..........................................งวดงาน 

   เบิกจ่าย แล้ว......................................บาท แบ่งเป็น 
       - งวดงานที่ 1 จ านวน......................................................บาท 
       - งวดงานที่ 2 จ านวน......................................................บาท 
       - งวดงานที่ 3 จ านวน......................................................บาท 

ฯลฯ 
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4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
    .................................................................................................... ..................................................................... 
    .................................................................. ....................................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    .........................................................................................................................................................................  

5. รายชื่อผู้ประสานงาน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
    5.1 ชื่อ - สกุล .........................................................ต าแหน่ง..... .................................................................... 
 สังกัด ส านัก/กอง ....................................................... ............................................................................ 

โทรศัพท์ (ส านักงาน) ................................................... โทรสาร ............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ .......................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ....................................... 

    5.2 ชื่อ - สกุล .........................................................ต าแหน่ง................................................................ ......... 
 สังกัด ส านัก/กอง ....................................................................................................... ............................ 

โทรศัพท์ (ส านักงาน) ................................................... โทรสาร ............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ .......................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ....................................... 

 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้รายงาน 
       (.............................................................) 

                               นายก เทศมนตรี/อบต. ........................................ 
 

หมายเหตุ :  ให้รายงานข้อมูลไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือรวบรวมส่งกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 


