








แบบ 1 (ส่งคืน)

กรณีคืน
ท้ังโครงการ

กรณีคืน
เงินเหลือจ่าย

รวม - - - 

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ลงช่ือ ผู้รายงาน

หมายเหตุ 1. ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน , ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน  า, ธนาคารน  าใต้ดิน, แหล่งท่องเท่ียว, ลานกีฬา, ชุดอุปกรณ์ DLTV, สนามเด็กเล่น, 

       อาคาร ศพด., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, สถานีอนามัย (ครุภัณฑ์), สถานีอนามัย (ส่ิงก่อสร้าง), ครุภัณฑ์รถขยะ
2. ให้จังหวัดจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ส่งให้ สถ. ทาง Email dss.balance@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ excel และรูปแบบไฟล์ pdf

    (ไฟล์ pdf ให้ประทับตราจังหวัดพร้อมลงนามก ากับในเอกสารทุกแผ่นแล้วสแกนส่ง) ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

        ลงช่ือ                                               ผู้รับรองข้อมูล
(............................................................)
ท้องถ่ินจังหวัด..........................................

(............................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน...........................................

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ ประเภทรายการ จังหวัด อ าเภอ อปท.
รหัสงบประมาณ

(16 หลัก)
รายการงบประมาณตามใบจัดสรร

งบประมาณ
จัดสรร

งบประมาณท่ีขอส่งคืน (บาท)

(แบบรายงานการส่งคืนงบประมาณ)
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แบบ 2 (เปล่ียนแปลง ผวจ.)

หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ
(16 หลัก)

รายการงบประมาณตามใบจัดสรร
งบประมาณ

จัดสรร
รายการงบประมาณ

งบประมาณ
ท่ีเปล่ียนแปลง

รวม -             -             

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ 1. ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน, ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน  า, ธนาคารน  าใต้ดิน, แหล่งท่องเท่ียว, ลานกีฬา, ชุดอุปกรณ์ DLTV, สนามเด็กเล่น, อาคาร ศพด., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, 
     สถานีอนามัย (ครุภัณฑ์), สถานีอนามัย (ส่ิงก่อสร้าง), ครุภัณฑ์รถขยะ

2. ให้จังหวัดจัดส่งเอกสารข้อเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายของ อปท. โดยแยกเป็นแต่ละประเภทรายการ (1 ชุด ประกอบด้วย แบบรายงานฯ จ าแนกประเภทรายการ + เอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง)
3. กรณีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินการท่ีกระทบกับใบจัดสรร และรายการท่ีหมดความจ าเป็นแล้ว ให้จังหวัดแจ้ง อปท. ส่งคืนงบประมาณตามแบบ 1 (ส่งคืน) เท่านั น
4. ให้จังหวัดรายงานการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบภายใน 15 วัน โดยประทับตราจังหวัดพร้อมลงนามก ากับในแบบรายงานทุกแผ่น

เหตุผลความจ าเป็น

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

     ลงช่ือ                                            ผู้รายงาน
           (....................................................................)

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(แบบขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อ านาจในการพิจารณาอนุมัติ)

ล าดับ
ประเภท
รายการ

จังหวัด อ าเภอ อปท.
รายการเดิมท่ีได้รับการจัดสรร

       ผู้อ านวยการกลุ่มงาน.....................................................

   ลงช่ือ                                               ผู้รับรองข้อมูล
          (......................................................................)
         ท้องถ่ินจังหวัด...............................................

รายการใหม่ท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลง
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แบบ 2 (เปล่ียนแปลง สถ.)

หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ
(16 หลัก)

รายการงบประมาณตามใบจัดสรร
งบประมาณ

จัดสรร
รายการงบประมาณ

งบประมาณ
ท่ีเปล่ียนแปลง

รวม -             -             

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ 1. ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน, ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน  า, ธนาคารน  าใต้ดิน, แหล่งท่องเท่ียว, ลานกีฬา, ชุดอุปกรณ์ DLTV, สนามเด็กเล่น, อาคาร ศพด., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, 
     สถานีอนามัย (ครุภัณฑ์), สถานีอนามัย (ส่ิงก่อสร้าง), ครุภัณฑ์รถขยะ

2. ให้จังหวัดจัดส่งเอกสารข้อเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายของ อปท. โดยแยกเป็นแต่ละประเภทรายการ (1 ชุด ประกอบด้วย แบบรายงานฯ จ าแนกประเภทรายการ + เอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง)
3. กรณีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินการท่ีกระทบกับใบจัดสรร และรายการท่ีหมดความจ าเป็นแล้ว ให้จังหวัดแจ้ง อปท. ส่งคืนงบประมาณตามแบบ 1 (ส่งคืน) เท่านั น
4. ให้จังหวัดรายงานการขออนุมัติกรณีท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจใจการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งให้ สถ. เพ่ือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยประทับตราจังหวัดพร้อมลงนามก ากับในแบบรายงานทุกแผ่น

       ผู้อ านวยการกลุ่มงาน.....................................................          ท้องถ่ินจังหวัด...............................................

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

(แบบขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง กรณีรายงานขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ)

ล าดับ
ประเภท
รายการ

จังหวัด อ าเภอ อปท.
รายการเดิมท่ีได้รับการจัดสรร รายการใหม่ท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลง

เหตุผลความจ าเป็น

     ลงช่ือ                                            ผู้รายงาน    ลงช่ือ                                               ผู้รับรองข้อมูล
           (....................................................................)           (......................................................................)
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แบบ 3 (เหลือจ่าย)

หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ รายการงบประมาณตามใบจัดสรร
งบประมาณ

จัดสรร
(1)

ลงนามสัญญา
ในระบบ e-GP

 (2)

เหลือจ่าย
(3) = (1) - (2)

รายการงบประมาณ
งบประมาณ

(4)

-               
-               
-               
-               
-               

รวม -              -              -              -              

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ 1. ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน, ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน  า, ธนาคารน  าใต้ดิน, แหล่งท่องเท่ียว, ลานกีฬา, ชุดอุปกรณ์ DLTV, สนามเด็กเล่น, อาคาร ศพด., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, 
     สถานีอนามัย (ครุภัณฑ์), สถานีอนามัย (ส่ิงก่อสร้าง), ครุภัณฑ์รถขยะ

2. ให้จังหวัดรวบรวมรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่ายให้ สถ. ได้ตั งแต่วันท่ี อปท. ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยจังหวัดอาจแต่งตั งคณะกรรมการกล่ันกรองเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอของ อปท.
3. ให้จังหวัดจัดส่งเอกสารข้อเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายของ อปท. โดยจ าแนกประเภทรายการ (1 ชุด ประกอบด้วย แบบรายงานฯ จ าแนกรายการ - เอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง)

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ...........................................
(............................................................)

            ลงช่ือ                                                ผู้รับรองข้อมูล
(......................................................................)
ท้องถ่ินจังหวัด...............................................

  ลงช่ือ                                            ผู้รายงาน

รายการท่ีเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย

(แบบรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่าย)

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ
ประเภท
รายการ

จังหวัด อ าเภอ อปท.

รายการเดิมท่ีได้รับการจัดสรรและมีงบประมาณเหลือจ่าย
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