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แจ้งท้าย 

1) นายกเทศมนตรีต าบลคลองจิก   
2) นายกเทศมนตรีต าบลนครหลวง 

3) นายกเทศมนตรีต าบลปราสาททอง  
4) นายกเทศมนตรีต าบลพระอินทราชา 

5) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน  
6) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคานหาม 

7) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอ 

8) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง  
9) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 

10) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค 

11) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

12) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพ 

13) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพยอม 

14) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ 

15) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระโสม  
16) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวหลวง 

17) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 

18) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา 
 



1 องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 14,000 นางโนรี ขัดการ เจ้าพนักงานพัสดุ 035-375987
14,000

1 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวหลวง โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 14,000 นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มพรรณไชย ปลัดอบต.ลาดบัวหลวง 035-378446

2 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวหลวง จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 3,500 นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มพรรณไชย ปลัดอบต.ลาดบัวหลวง 035-378446
17,500

1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 65,000 นางสาสุณี จันทร์ออ่น     นายธีระ จูสิงห์ หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าส่วนโยธา 035-254199
65,000

1 เทศบาลต าบลปราสาททอง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักปลัดเทศบาล 154,600 นายสมชาย อนันตศิริรัตน์ ปลัดเทศบาล 035-262818

2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 25,000 นางสาววิรัญญา พรรณเสมา นางสาวมณี พันธ์ุสวัสด์ิ จนท.วิเคราะห์นโยบายบุคลากร 035-795624

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลปราสาททอง (กองสวัสดิการ
และสังคม)

18,000 นายสุทธิศักด์ิ ภักด์ิภูมินทร์ นักพัฒนาชุมชน   6ว รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม

035-262818 -19 ต่อ 26

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปราสาททอง 25,000 นายชุติพงศ์ เพียรการค้า จนท.สันทนาการ รก.ผอ.กองการศึกษา 035-262815  ต่อ 24

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลปราสาททอง 
(กองสาธารณสุข)

18,000 นายวรวรรธน์ ธัญสิริพิสิฐ ผอ.กองสาธารณสุข 035-262818   ต่อ 42

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลต าบลปราสาททอง (กองช่าง) 25,000 นายสุเชษฐ์ เกรียงสกลุไกร วิศวกรโยธา 4 รักษาราชการแทน ผอ.
 กองช่าง

035-262818 -19 ต่อ 23

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน เทศบาลต าบลปราสาททอง (กองคลัง) 72,000 นางวันดี พรรณโชคดี ผอ.กองคลัง 035-262820

4 เทศบาลต าบลพระอนิทราชา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม)

4,200 นางสาวลลิตา ปาลี ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 035-219619   ต่อ 151,152

5 เทศบาลต าบลคลองจิก โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 8,100 กองการศึกษา เทศบาลต าบลคลองจิก โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัดสังกดัเทศบาล
ต าบลคลองจิก

035-269755 ต่อ 115

6 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 25,000 นางสาววิรัญา พรรณเสมา นางสาวมณี พันธ์ุสวัสด์ิ จนท.วิเคราะห์นโยบายบุคลากร 035-795661
374,900

หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท)

รวม

ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท)

รวม

ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท)

ครั้งที ่10 / 2556  วันพฤหสับดีที ่12 ธันวาคม 2556

ผู้รับผิดชอบโครงการ ต าแหน่ง โทรศัพท์

อ ำเภอ ำลำดบัวหลวง 

ต าแหน่ง โทรศัพท์

ครั้งที ่9 / 2556  วันที ่25 ตุลาคม  2556

บัญชีผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และยงัไม่ได้รายงานผล
ประจ าปีงบประมาณ 2557
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ข้อมูล ณ วันที ่19 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.

อ ำเภอบำงซ้ำย

ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

ครั้งที ่1 / 2557  วันพุธที ่23 เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ครั้งที ่1 / 2557   วันพุธที ่23 เมษายน 2557

ต าแหน่ง โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ต าแหน่ง โทรศัพท์

ครั้งที ่2 / 2557  วันศุกร์ที ่2 กรกฎาคม 2557

เทศบาลต าบลปราสาททอง3

อ ำเภอวังน้อย

ครั้งที ่4 / 2557  วันที ่22 กันยายน 2557

ครั้งที ่10 / 2556  วันพฤหสับดีที ่12 ธันวาคม 2556

ผู้รับผิดชอบโครงการ ต าแหน่ง โทรศัพท์

อ ำเภอบำงปะอิน

รวม

ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท)

ครั้งที ่1 / 2557  วันพุธที ่23 เมษายน 2557
อ ำเภอเสนำ

รวม

ล าดับ



ต าแหน่ง โทรศัพท์ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 22,000 นางสาวอนัญญา ค าหอมกลุ ผอ.กองคลังอบต.พยอม 089-9029441

2 องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์ 22,000 นางอรทัย ธรรมโย หัวหน้าส านักปลัด 035-257071 - 3
3 องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 37,300 นางสาวมัทนา บุญมี หัวหน้าฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม

รักษาราชการแทนผอ.กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

089-9019440

4 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา 26,200 นายรัฐพร พรพัฒน์ ผอ.กองช่างอบต.วังจุฬา 035-744083 ต่อ 30-31
5 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา 22,300 นางสาวมยุรี เยาวสังข์ รองปลัดอบต.วังจุฬา 035-744083  ต่อ 20-23

129,800

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม  (ส่วน
การศึกษา)

4,300 นายสุวิทชัย ศรีน้อย ปลัดอบต.ระโสม 035-200764

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลระโสม (กองช่าง) 14,000 นายสุวิทชัย ศรีน้อย ปลัดอบต.ระโสม 035-200764
18,300

1 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของส่วนโยธา (ส่วนโยธา) 23,500 นายจรูญ มั่นคง หัวหน้าส่วนโยธา 035-767265
23,500

1 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 59,900 นางสาวเยาวมาลย์ณฤมล มั่นใจอารยะ
นางสาวพัชราภา ภาคเรณู

ปลัดอบต.เกาะเรียน 035-321217

59,900

1 องค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ อบต.โพสาวหาญ 56,900 นายบุญลือ โตปั้น ปลัดอบต.โพสาวหาญ 035-255135

2 องค์การบริหารส่วนต าบลคานหาม โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 244,700 นางสาวบุญตา สุทธิวงษ์ รองปลัดอบต.คานหาม 082-2343145
301,600

1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

52,000 นางสุภาวดี รวยทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด 035-724019

2 เทศบาลต าบลนครหลวง โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน 18,000 นางสาวธัญญพัฒน์ นันทปิยะวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 
รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 8

035-359200,         
035-285480 - 2 ต่อ 16

70,000

รวม

ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท)

อ ำเภอมหำรำช

รวม

อ ำเภอมพระนครศรีอยธุยำ
ครั้งที ่4 / 2557   วันที ่22 กันยายน 2557

ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ ต าแหน่ง โทรศัพท์

รวม

อ ำเภออุทยั
ครั้งที ่3 / 2557   วันที ่4 กันยายน 2557

ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท)

1 องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม

ครั้งที ่4 / 2557   วันที ่22 กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ ต าแหน่ง โทรศัพท์

ครั้งที ่2 / 2557   วันที ่2 กรกฎาคม 2557

ครั้งที ่3 / 2557   วันพุธที ่4 กันยายน 2557

อ ำเภอภำชี

รวม

ครั้งที ่3 / 2557   วันที ่4 กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ ต าแหน่ง โทรศัพท์

รวม

อ ำเภอนครหลวง
ครั้งที ่3 / 2557   วันที ่4 กันยายน 2557

อ ำเภอผักไห่

ห

ครั้งที ่4 / 2557   วันที ่22 กันยายน 2557

ครั้งที ่4 / 2557   วันที ่22 กันยายน 2557



ต าแหน่ง โทรศัพท์ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 30,500 นายพลภัทร เสริตานนท์ ปลัดอบต.บ้านแค 035-792617
                                  30,500รวม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ต าแหน่ง โทรศัพท์

ครั้งที ่3 / 2557   วันที ่4 กันยายน 2557

ล าดับ หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ โครงการ  จ านวนเงิน (บาท)



1 องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย

14,000

14,000

1 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัหลวง โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 14,000

2 เทศบาลต าบลปราสาททอง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักปลัดเทศบาล 154,600
168,600

1 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแพน จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแพน 65,000

2 องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 22,000
3 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัหลวง จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 3,500

90,500

1 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโพ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 25,000
2 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตอ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานของส่วนโยธา (ส่วนโยธา)
23,500

48,500

1 องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์ 22,000
2 องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 37,300

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม  
(ส่วนการศึกษา)

4,3003 องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม

รวม

ครัง้ที่ 3 / 2557   วันที่ 4 กันยายน 2557
ล าดับ หน่วยงานที่ได้รบัอนุมติั โครงการ  จ านวนเงนิ (บาท)

รวม

ครัง้ที่ 2 / 2557  วันศุกรท์ี่ 2 กรกฎาคม 2557

ล าดับ หน่วยงานที่ได้รบัอนุมติั โครงการ  จ านวนเงนิ (บาท)

รวม
ครัง้ที่ 1 / 2557  วันพุธที่ 23 เมษายน 2557

ล าดับ หน่วยงานที่ได้รบัอนุมติั โครงการ  จ านวนเงนิ (บาท)

รวม

ครัง้ที่ 10 / 2556  วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๖

ล าดับ หน่วยงานที่ได้รบัอนุมติั โครงการ  จ านวนเงนิ (บาท)

ล าดับ หน่วยงานที่ได้รบัอนุมติั โครงการ  จ านวนเงนิ (บาท)

สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจ าปีงบประมาณ 2557
หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผล

ข้อมลู ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น.

ครัง้ที่ 9 / 2556  วันที่ 25 ตุลาคม  2556



โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม (กองช่าง)

14,000

4 องค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ อบต.โพสาวหาญ 56,900
134,500

1 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 59,900
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบติังานของ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลปราสาททอง (กองสวัสดิการ
และสังคม)

18,000

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปราสาททอง

25,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบติังานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบล
ปราสาททอง (กองสาธารณสุข)

18,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบติังานของ
กองช่าง เทศบาลต าบลปราสาททอง (กองช่าง)

25,000

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
เทศบาลต าบลปราสาททอง (กองคลัง)

72,000

3 เทศบาลต าบลพระอินทราชา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม)

4,200

4 เทศบาลต าบลคลองจิก โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 8,100
5 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโพ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 25,000
6 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่โพง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบอ่โพง อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

52,000

7 เทศบาลต าบลนครหลวง โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน 18,000
8 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแค โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557
30,500

9 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา

26,200

10 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
วังจุฬา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา

22,300

11 องค์การบริหารส่วนต าบลคานหาม โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 244,700
648,900

2 เทศบาลต าบลปราสาททอง

รวม

3 องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม

รวม
ครัง้ที่ 4 / 2557   วันที่ 22 กันยายน 2557

ล าดับ หน่วยงานที่ได้รบัอนุมติั โครงการ  จ านวนเงนิ (บาท)


	287-220158.pdf
	286-220158.pdf
	บัญชีผู้รับผิดชอบโครงการ.pdf
	สรุปผล_ปี_2557.pdf

