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ล ำดับ รำยกำร
 จ ำนวนเงนิต่อหน่วย

(บำท)
 รวมจ ำนวนเงนิทัง้สิน้

(บำท)
หมำยเหตุ

1
1.1  เงนิเดือนเจ้ำหน้ำทีก่องทุน (อัตรำ*จ ำนวน)

 - ผู้จัดการกองทุน ........ คน
 - เจ้าหน้าที ่........ต าแหน่ง.....จ านวน ........ คน

1.1.1  ค่าตอบแทนอืน่ๆ
2 รำยจ่ำยด ำเนินงำน

2.1 ค่ำเบีย้ประชุมและค่ำตอบแทน
 2.1.1 ค่าเบีย้ประชุม ประธาน คพรฟ..
 2.1.2 ค่าเบีย้ประชุม กรรมการ คพรฟ.
 2.1.3 ค่าเบีย้ประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ .

2.1.4 ค่าเบีย้ประชุมทีป่รึกษา คพรฟ.
2.1.5 ค่าเบีย้ประชุมคณะอนุกรรมการ

 2.1.6 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก/ผู้ควบคุมงาน
2.1.7 ค่าตอบแทนคณะท างาน/บุคคลภายนอก

2.2 ค่ำใช้สอย
2.2.1 ค่าเช่าอาคาร/ส านักงาน
2.2.2  ค่าเช่ารถยนต์
2.2.3  ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าทีก่องทุน

 - ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด
 - ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบบัญชี (ภายนอก)
 - ค่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน กองทุน ........ คน

2.2.4 ค่าอาหารกลางวนั ประชุม คพรฟ.+ทีป่รึกษา คพรฟ.+ผช.เลขาฯ
2.2.5 ค่าอาหารกลางวนั ประชุม อนุกรรมการ
2.2.6 ค่าอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม ประชุม คพรฟ.+ทีป่รึกษา คพรฟ.

 แบบฟอร์มกำรจดัท ำค ำของบประมำณในกำรบริหำรจดักำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. .........
ของกองทนุพัฒนำไฟฟ้ำ..........................................

จ ำนวน หน่วยนับ

รำยจ่ำยบุคลำกร

ประเภทค่ำใช้จ่ำย
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2.2.7 ค่าอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม ประชุมอนุกรรมการ
2.2.8 ค่าเดินทางในประเทศ 

 - ค่าทีพ่ัก
 - ค่าเบีย้เล้ียง
 - ค่าพาหนะ

2.2.9  ค่าจัดประชาคมเพือ่สรรหา คพรฟ.ทดแทน
2.2.10  ค่าจัดประชาคมเพือ่จัดท าแผนงานประจ าปี
2.2.11 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
2.2.12 ค่าเช่าห้องประชุม
2.2.13 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ (ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ) 

2.3 ค่ำสำธำรณูปโภค 
2.3.1 ค่าไฟฟ้า 
2.3.2 ค่าน้ าประปา 
2.3.3 ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 
2.3.4 ค่าโทรศัพท์
2.3.5 ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคมและอืน่ๆ 
2.3.6 ค่าอินเตอร์เน็ต/ติดต้ัง/บริการส่ือสาร

2.4 ค่ำวัสดุ
2.4.1 วสัดุส านักงาน
2.4.2 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง
2.4.3 วสัดุงานบ้านงานครัว
2.4.4 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน
2.4.5 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ
2.4.6 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
2.4.7 วสัดุหนังสือ วารสาร และต ารา 
2.4.8 วสัดุคอมพิวเตอร์
2.4.9 วสัดุอืน่ๆ
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3 ค่ำครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้ำง (ระบุรำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย และแนบคุณลักษณะเฉพำะ พร้อมกำรตรวจสอบรำคำกลำงของส ำนักงบประมำณ/ICT)
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
3.4 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
3.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
3.6 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ
3.7 ทีด่ินและสิง่ก่อสร้ำง

3.7.1 ค่าปรับปรุงส านักงาน
4

4.1 เงนิให้กำรสนับสนุนกิจกรรมภำคสังคม
4.2 กำรช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
4.3 บริจำคให้แก่ท้องถ่ิน
4.4 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมตำมเทศกำลต่ำง ๆ
4.5 กำรเลีย้งรับรอง
4.6 เงนิอุดหนุนอย่ำงอ่ืน

เงนิอุดหนุน
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5

5.1 โครงกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรชุมชน

5.2 
5.3 โครงกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน

5.3.1  - ศึกษาดูงานภายในประเทศ คพรฟ.และผู้ทีเ่กีย่วข้อง
5.3.2  - ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

1       งบค่ำบริหำรจัดกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ……………....  ตำมกรอบที ่กกพ. เห็นชอบ ....................... บำท
2       งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ………………… ที ่คพรฟ. เสนอ ........................ บำท

คงเหลือ ........................ บำท

……………………………ลายเซ็นต์…………………………….

รวม

กรรมการ คพรฟ. / เลขานุการ คพรฟ.
กองทุน...............................................
ลงวนัที.่.................................................

ลงชือ่
(……...............……….…ตัวบรรจง……………………………….)

โครงกำรประชำสัมพันธ์

รำยจ่ำยอ่ืนๆ
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