








ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม

(1)

(2) ให้รำยงำนผลกำรก่อหน้ีผูกพันในงบลงทุน โดยระบุวงเงินก่อหน้ีตำมสัญญำจ้ำง พร้อมท้ังเงินเหลือจ่ำยจำกกำรก่อหน้ีตำมสัญญำดังกล่ำว

(3)

3. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ 4. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ตำมข้อ 1 2 3 และ 4 ให้ระบุตัวเลขแสดงสถำนะ "0" คือ ไม่ใช่  และ "1" คือ ใช่

(4)

(5)

(6)

(........................................................)
ท้องถ่ินจังหวัด …………………………………………………………....

ผู้รับรองรำยงำนข้อมูล
โทร ................................................

ให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนให้จังหวัดทรำบทุกเดือน (เร่ิมต้นในเดือนตุลำคม 2565)

ให้รำยงำนสถำนะกำรด ำเนินโครงกำร โดยจ ำแนกเป็น 3 สถำนะ คือ 1. ขอยกเลิกโครงกำร/ขอยกเลิกกิจกรรม (หลังจำกได้รับกำรจัดสรร) และงบประมำณท่ีขอยกเลิก  2. ขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำร (หลังจำกได้รับกำรจัดสรร) และงบประมำณท่ีขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียด

ให้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ท่ีตรงตำมระบบกำรเบิกจ่ำยของกำรเงินจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับรำยงำนกำรเบิกจ่ำยของกรมบัญชีกลำง (ระบบ GFMIS) / ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ

ให้รำยงำนประโยชน์ท่ีได้รับ จ ำแนกเป็นจ ำนวนประชำชน จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน จ ำนวนพ้ืนท่ีทำงเกษตร และอ่ืน ๆ

แบบรำยงำนน้ีให้กรอกข้อมูลงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรภำยใต้โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก โดยให้จ ำแนกเป็น
- หน่วยด ำเนินกำรของโครงกำร (ไม่ใช่หน่วยรับงบประมำณ)
- วันท่ี ครม. มีมติ อนุมัติเห็นชอบโครงกำร (คร้ังท่ี 1 (47 จังหวัด) วันท่ี 21 มิถุนำยน 2565 หรือ คร้ังท่ี 2 (29 จังหวัด) วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
- รวมงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรในแต่ละโครงกำรตำมมติ ครม . งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร (ตำมใบจัดสรรจำก สงป.) พร้อมจ ำแนกงบลงทุน และงบด ำเนินงำน/งบรำยจ่ำยอ่ืน

ให้ สถจ. รวบรวมและตรวจสอบผลกำรด ำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ท้ังกรณี อปท . เป็นหน่วยรับงบประมำณโดยตรง และกรณี อปท. ท่ี สถ. เป็นหน่วยรับงบประมำณ รำยงำนให้จังหวัดทรำบทุกเดือน

โครงกำรท่ี อปท. รับงบประมำณผ่ำน สถ.

รวมโครงกำรท้ังหมด

(1) งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรภำยใต้โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก (บำท) (2) กำรก่อหน้ีผูกพันงบลงทุน (บำท) (3) สถำนะกำรด ำเนินโครงกำร

ขอยกเลิกโครงกำร/กิจกรรม
(หลังจำกได้รับกำรจัดสรร)

กิจกรรม
(1/0)

โครงกำร
(1/0)

กิจกรรม
(1/0)

รวมโครงกำรท่ี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมำณโดยตรง

รวมโครงกำรท่ี อปท. รับงบประมำณผ่ำน สถ.

ล ำดับ งบประมำณ
ท่ีได้รับอนุมัติจำก ครม.

(บำท)

จ ำแนก
งบลงทุน
(บำท)

งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร
(ตำมใบจัดสรรจำก สงป.)

(บำท)
วันท่ี ครม. อนุมัติ

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก ปี 2565

จังหวัด.................................................................

โครงกำรท่ี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมำณโดยตรง

(5) ประโยชน์ท่ีได้รับ(4) ผลกำรเบิกจ่ำย (บำท)

พ้ืนท่ีทำง
กำรเกษตร 

(ไร่)
อ่ืนๆ

เงินส่งคืนท้ังหมด
(รวมเงินเหลือจ่ำยส่งคืน
จำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

เบิกจ่ำยแล้ว
งบประมำณ

(บำท)

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

(0/1)

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

(0/1)
ยังไม่เบิกจ่ำย

โดยให้ใช้จ่ำยจำกเงินกู้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564

ครัวเรือน 
(ครัวเรือน)

หมู่บ้ำน/ชุมชน
 (แห่ง)

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย

ประชำชน 
(คน)

ขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
(หลังจำกได้รับกำรจัดสรร)

หน่วยด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

(บำท)
โครงกำร

(1/0)

เงินเหลือจ่ำยส่งคืน
จำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(บำท)

วงเงินก่อหน้ี
ตำมสัญญำ

(บำท)

จ ำแนก
งบด ำเนินงำน/งบรำยจ่ำยอ่ืน 

(บำท)



ประกาศ/
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
(วัน/เดือน/ปี)

เริ่มสัญญา 
- สิน้สุดสัญญา
(วัน/เดือน/ปี)

1

2

3

4

5

6

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
จงัหวัด.....................................ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที.่...................................................

หมายเหตุ
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
เหตุผล/ความจ าเป็น

การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

สถานะโครงการ
รายละเอียด

การขอเปลี่ยนแปลง
โครงการ

หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วย
ด าเนินการ

รวมทั้งสิ้น..................โครงการ/กิจกรรม

(...............................................................................)
ท้องถ่ินจังหวัด..............................................................................

ผู้รับรองรายงานข้อมูล



1

2

3

4

5

6

การขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
จังหวัด.....................................ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่....................................................

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับงบประมาณ  หน่วยด าเนินการ
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ผู้รับรองรายงานข้อมูล

(...............................................................................)
ทอ้งถ่ินจังหวัด..............................................................................

เหตุผล/ความจ าเป็น
การขอยกเลิกโครงการ

หมายเหตุ

รวมทัง้สิน้..................โครงการ/กิจกรรม


























