
กฟ ๙๗(๓) - ๒๑

(๓)
งบที่ได้รับอนมุติั 

(บาท)

(๔)
เบกิจา่ยแล้ว 

(บาท)

(๓) - (๔)
คงเหลือ 
(บาท)

(๕)
ยงัไมไ่ด้เร่ิม
ด าเนนิการ

(๖)
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ

(๗)
ด าเนนิการ
เสร็จส้ินแล้ว

(๘)
ล่าชา้

แผนงานที่ ๑ ดา้นการสง่เสริมคณุภาพชีวติ สขุภาพ 

และสขุภาวะ

๑.๑ โครงการ.....

๑.๒ โครงการ.....

แผนงานที่ ๒ ดา้นการพัฒนาอาชีพ

๒.๑  โครงการ.....

๒.๒  โครงการ.....

แผนงานที่ ๓ ดา้นการพัฒนาการเกษตร

๓.๑ โครงการ.....

๓.๒ โครงการ.....

แผนงานที่ ๔ ดา้นการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน
๔.๑ โครงการ.....

๔.๒  โครงการ.....

แผนงานที่ ๕ ดา้นการพัฒนาคณุภาพชีวติ

๕.๑ โครงการ.....

๕.๒  โครงการ.....

แผนงานที่ ๖ ดา้นการพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา 

วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น

๖.๑ โครงการ.....

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการชมุชน จ าแนกตามแผนงาน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า........................

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....

ไตรมาส ที่ ๑ (                –             )

ไตรมาส ที่ ๒ (                –             )

ไตรมาส ที่ ๓ (                –             )
ไตรมาส ที่ ๔ (                –             )

   งบประมาณ (ระบจุ านวน) (๙)

ขั้นตอน ๑/

การด าเนนิงาน
ในปจัจบุนั

(ระบขุั้นตอนล่าสุด)

(๑)
แผนงาน/โครงการ

(๑๐)
ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนนิงาน ๒/

(โดยประมาณ)

สถานภาพโครงการ
(ท าเคร่ืองหมาย / ในชอ่งที่ถกูต้อง)(๒)

เลขที่สัญญา/
ลงวันที่

(๑๑)

หมายเหตุ ๓/
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กฟ ๙๗(๓) - ๒๑

(๓)
งบที่ได้รับอนมุติั 

(บาท)

(๔)
เบกิจา่ยแล้ว 

(บาท)

(๓) - (๔)
คงเหลือ 
(บาท)

(๕)
ยงัไมไ่ด้เร่ิม
ด าเนนิการ

(๖)
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ

(๗)
ด าเนนิการ
เสร็จส้ินแล้ว

(๘)
ล่าชา้

   งบประมาณ (ระบจุ านวน) (๙)

ขั้นตอน ๑/

การด าเนนิงาน
ในปจัจบุนั

(ระบขุั้นตอนล่าสุด)

(๑)
แผนงาน/โครงการ

(๑๐)
ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนนิงาน ๒/

(โดยประมาณ)

สถานภาพโครงการ
(ท าเคร่ืองหมาย / ในชอ่งที่ถกูต้อง)(๒)

เลขที่สัญญา/
ลงวันที่

(๑๑)

หมายเหตุ ๓/

๖.๒  โครงการ.....

แผนงานที่ ๗ ดา้นการพัฒนาชุมชน

๗.๑  โครงการ.....

๗.๒  โครงการ.....

แผนงานที่ ๘ ดา้นการอนรัุกษแ์ละฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม

๘.๑  โครงการ.....

๘.๒  โครงการ.....

แผนงานที่ ๙ ดา้นการใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉนิและ

ช่วยเหลอืผู้ทกุขย์ากเดอืดร้อน

๙.๑  โครงการ.....

๙.๒  โครงการ.....

แผนงานที่ ๑๐ ดา้นการพัฒนาศกัยภาพผู้เกี่ยวขอ้ง

กบักองทนุ

๑๐.๑  โครงการ.....

๑๐.๒  โครงการ.....

แผนงานที่ ๑๑ ดา้นอ่ืนๆ

๑๑.๑  โครงการ.....

๑๑.๒  โครงการ.....

(ชื่อ - สกลุ ) ผู้รายงาน (ชื่อ - สกลุ )

ต าแหนง่ (ระบ ุหากมี) ต าแหนง่ (ระบ ุหากมี)
วัน/เดือน/ป.ี....................... วัน/เดือน/ป.ี..............................

................................................................ ................................................................

               ๒/  ขอใหป้ระมาณการร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิโครงการต้ังแต่เร่ิมด าเนนิการจนถงึปจัจบุนั ว่ามคีวามคืบหนา้อยู่ในระดับร้อยละเทา่ใด

(                               )(                            )

หมายเหต ุ  ๑/  กรณีที่ระบสุถานภาพโครงการในคอลัมน ์(๖) ว่าอยู่ระหว่างด าเนนิการ หรือคอลัมน ์(๘) ว่าล่าชา้ ขอใหร้ะบขุั้นตอนการด าเนนิงานปจัจบุนั ในคอลัมน ์(๙) ว่าอยู่ในขั้นตอนใด อาท ิท าสัญญา จดัซ้ือ จดัจา้ง ต้ังคณะ
                    กรรมการฯ กอ่สร้าง ฝึกอบรม ตรวจสอบงาน รับมอบงาน เปน็ต้น

               ๓/  หากระบใุนคอลัมน ์(๘) ว่าล่าชา้ ขอใหช้ี้แจงปญัหาอปุสรรค และ/หรือ ขอ้เสนอแนะ ไว้ในหมายเหตุในคอลัมน ์(๑๑)

............................................ เลขานกุาร คพรฟ. ผู้รับรอง..................................................

หนา้ 2 จากทั้งหมด 2 หนา้ 


