
กฟ. 97(3) - 07/2

 งบประมาณที่ไดร้ับ
อนุมัตจิากปก่ีอนหน้า

จ านวนเงินทั้งสิ้น จ านวนเงินทั้งสิ้น

(บาท) (บาท)

(1) (2)  (1) - (2)
1

1.1    เงินเดอืนเจ้าหน้าที่กองทุน (อัตรา*จ านวน)
  - ผู้จัดการกองทุน ........ คน
  - เจ้าหน้าที่ ........ต าแหน่ง.....จ านวน ........ 
คน1.1.1   ค่าตอบแทนอื่นๆ

2 รายจ่ายด าเนินงาน
2.1   ค่าเบี้ยประชมุและค่าตอบแทน

 2.1.1  ค่าเบี้ยประชุม ประธาน คพรฟ..
 2.1.2  ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ คพรฟ.
 2.1.3  ค่าเบี้ยประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ.

2.1.4  ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษา คพรฟ.
2.1.5  ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ

 2.1.6  ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก/ผู้ควบคุมงาน
2.1.7  ค่าตอบแทนคณะท างาน/บุคคลภายนอก

2.2   ค่าใชส้อย
2.2.1  ค่าเช่าอาคาร/ส านักงาน
2.2.2   ค่าเช่ารถยนต์
2.2.3   ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่กองทุน

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

ล าดบั

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...............................................................
ประมาณการค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......................รายไตรมาส

รายจ่ายบคุลากร

 ร้อยละของ
งบประมาณที่เสนอ

 รายการ แผนการเบกิจ่ายเงินแตล่ะไตรมาส (บาท)

งบประมาณที่เสนอในปปีจัจุบนั
 เพ่ิมขึ้น / (ลดลง)

(บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หนา้ที่ 1



กฟ. 97(3) - 07/2

 งบประมาณที่ไดร้ับ
อนุมัตจิากปก่ีอนหน้า

จ านวนเงินทั้งสิ้น จ านวนเงินทั้งสิ้น

(บาท) (บาท)

(1) (2)  (1) - (2)

ล าดบั
 ร้อยละของ

งบประมาณที่เสนอ
 รายการ แผนการเบกิจ่ายเงินแตล่ะไตรมาส (บาท)

งบประมาณที่เสนอในปปีจัจุบนั
 เพ่ิมขึ้น / (ลดลง)

(บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2.2.4  ค่าอาหารกลางวัน ประชุม คพรฟ.+ที่ปรึกษา
 คพรฟ.+ผช.เลขาฯ

2.2.5  ค่าอาหารกลางวัน ประชุม อนุกรรมการ
2.2.6  ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ประชุม คพรฟ.+ที่

ปรึกษา คพรฟ.

2.2.7  ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ประชุมอนุกรรมการ
2.2.8  ค่าเดินทางในประเทศ

  - ค่าที่พกั
  - ค่าเบี้ยเล้ียง
  - ค่าพาหนะ

2.2.9   ค่าจัดประชาคมเพื่อสรรหา คพรฟ.ทดแทน
2.2.10   ค่าจัดประชาคมเพื่อจัดท าแผนงานประจ าปี
2.2.11  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
2.2.12  ค่าเช่าห้องประชุม
2.2.13  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ฯลฯ)

2.3   ค่าสาธารณปูโภค 
2.3.1  ค่าไฟฟา้
2.3.2  ค่าน้ าประปา
2.3.3  ค่าไปรษณีย์โทรเลข
2.3.4  ค่าโทรศัพท์
2.3.5  ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคมและอื่นๆ
2.3.6  ค่าอินเตอร์เน็ต/ติดต้ัง/บริการส่ือสาร

หนา้ที่ 2



กฟ. 97(3) - 07/2

 งบประมาณที่ไดร้ับ
อนุมัตจิากปก่ีอนหน้า

จ านวนเงินทั้งสิ้น จ านวนเงินทั้งสิ้น

(บาท) (บาท)

(1) (2)  (1) - (2)

ล าดบั
 ร้อยละของ

งบประมาณที่เสนอ
 รายการ แผนการเบกิจ่ายเงินแตล่ะไตรมาส (บาท)

งบประมาณที่เสนอในปปีจัจุบนั
 เพ่ิมขึ้น / (ลดลง)

(บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2.4   ค่าวัสดุ
2.4.1  วัสดุส านักงาน
2.4.2  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.4.3  วัสดุงานบ้านงานครัว
2.4.4  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
2.4.5  วัสดุไฟฟา้และวิทยุ
2.4.6  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2.4.7  วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา
2.4.8  วัสดุคอมพวิเตอร์
2.4.9  วัสดุอื่น

3 ค่าครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ระบรุายการ จ านวน ราคาตอ่หน่วย และแนบคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมการตรวจสอบราคากลางของส านักงบประมาณ/ICT)
3.1   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.2   ครุภณัฑ์ส านักงาน
3.3   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.4   ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
3.5   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.6   ครุภณัฑ์อ่ืนๆ
3.7   ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

3.7.1  ค่าปรับปรุงส านักงาน
4

4.1   เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม
4.2   การชว่ยเหลือกรณฉีกุเฉนิ
4.3   บริจาคให้แก่ท้องถ่ิน
4.4   สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามเทศกาลตา่ง ๆ
4.5   การเลี้ยงรับรอง
4.6   เงินอุดหนุนอย่างอ่ืน

เงินอุดหนุน

หนา้ที่ 3



กฟ. 97(3) - 07/2

 งบประมาณที่ไดร้ับ
อนุมัตจิากปก่ีอนหน้า

จ านวนเงินทั้งสิ้น จ านวนเงินทั้งสิ้น

(บาท) (บาท)

(1) (2)  (1) - (2)

ล าดบั
 ร้อยละของ

งบประมาณที่เสนอ
 รายการ แผนการเบกิจ่ายเงินแตล่ะไตรมาส (บาท)

งบประมาณที่เสนอในปปีจัจุบนั
 เพ่ิมขึ้น / (ลดลง)

(บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

5
5.1   โครงการตดิตามประเมินผลโครงการชมุชน
5.2   
5.3   โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดงูาน

5.3.1   - ศึกษาดูงานภายในประเทศ คพรฟ.และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

5.3.2   - ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

ลงชื่อ

 รวม

รายจ่ายอ่ืนๆ

โครงการประชาสัมพันธ์

กรรมการ คพรฟ. /เลขานุการ คพรฟ.

กองทุน...............................................

ลงวันที่..................................................

………………………..…ลายเซ็นต์……………………………….

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

หนา้ที่ 4


