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1.1 การไดรับอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ

 งบประมาณประจำป พ.ศ. 2558 ที่ คพรฟ. เสนอ    จำนวน ...................................... บาท

 งบประมาณประจำป พ.ศ. 2558 ที่กองทุนฯ ไดรับอนุมัติ   จำนวน ...................................... บาท
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1.4  การพัฒนาชุมชน

 โครงการชุมชนของกองทุนฯ ตามแผนงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น 

 จำนวน     โครงการ

  จำนวนโครงการที่ทำใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน      โครงการ

  จำนวนโครงการที่ทำใหเกิดการพัฒนาดานสังคม      โครงการ

  จำนวนโครงการที่ทำใหเกิดการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม     โครงการ

  จำนวนโครงการที่ทำใหเกิดการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย      โครงการ

 เงื่อนไข : ขอใหจัดสงรายชื่อโครงการ (พรอมหลักฐานแสดงผลลัพธที่ได (หากมี) ) โดยระบุวากอใหเกิดการ

   พัฒนาในดานใด ทั้งนี้ 1 โครงการสามารถกอใหเกิดการพัฒนาไดมากกวา 1 ดาน

1.2  การเบิกจายเงิน และการสงคืนเงินกองทุนฯ

 1.2.1 ผลการเบิกจายเทียบกับแผนการเบิกจายเงินของกองทุนฯ ตามแผนงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

 -  แผนการเบิกจายเงินของกองทุนฯ ตามแผนงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558 

  จำนวน ............................................................... บาท

 -  ผลการเบิกจายเงินของกองทุนฯ ตามแผนงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558

  จำนวน ............................................................... บาท

 1.2.2 การสรุปและสงคืนเงินเหลือจายจากการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ และ/หรือ รายไดอื่น ประจำป

 งบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหสำนักงาน กกพ. (สวนกลาง) เพื่อนำไปสมทบตั้งกรอบงบประมาณในปถัดไปไดทัน 

 ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

   สรุปเงินเหลือจายจากการดำเนินงานกองทุน และ/หรือ รายไดอื่น

   จัดทำหนังสือแจงเงินเหลือจาย และ/หรือ รายไดอื่น ใหสำนักงาน กกพ.

   สงคืนเงินเหลือจาย และ/หรือ รายไดอื่น ใหสำนักงาน กกพ. 

   จัดทำหนังสือแจงและสงคืนเงินเหลือจาย และ/หรือ รายไดอื่น ใหสำนักงาน กกพ. 

  จัดทำหนังสือแจงและสงคืนเงินเหลือจาย และ/หรือ รายไดอื่น ใหสำนักงาน กกพ. เพื่อนำไปสมทบ

  ตั้งกรอบงบประมาณในปถัดไปไดทัน

1.3  การรายงานการเงิน

 ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

  จัดสงรายงานการเงินใหสำนักงาน กกพ. ตั้งแต 90 วันขึ้นไปนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

  จัดสงรายงานการเงินใหสำนักงาน กกพ. ภายใน 85 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

  จัดสงรายงานการเงินใหสำนักงาน กกพ. ภายใน 80 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

  จัดสงรายงานการเงินใหสำนักงาน กกพ. ภายใน 75 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

  จัดสงรายงานการเงินใหสำนักงาน กกพ. ภายใน 70 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

1. ดานประสิทธิผล
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2.1   ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกองทุนฯ

( ทำเครื่องหมายถูกหนารอยละความพึงพอใจที่กองทุนไดรับ )

 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกองทุนฯ นอยกวาหรือเทากับ65

 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกองทุนฯ เทากับ 66-70

 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกองทุนฯ เทากับ 71-75

 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกองทุนฯ เทากับ 76-80

 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกองทุนฯมากกวา 80

  หมายเหตุ: * 

  - เกณฑวัดความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกองทุนฯ ใชสำหรับประเมินกองทุนฯ ประเภท ก

   โดยพิจารณาจากผลการสำรวจความพึงพอใจตามโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการติดตาม 

   และประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97(3) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   ซึ่งดำเนินการสำรวจเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558

  - สำหรับกองทุนฯ ประเภท ข ไดรับการยกเวนไมตองนำตัวชี้วัดนี้มาใชในการพิจารณาประเมิน

  *** ทั้งนี้ สำนักงานกกพ. สวนกลางจะเปนผูบันทึกคะแนนความพึงพอใจใหกับทางกองทุน ในขอนี้

2.2  การเปดเผยขอมูลขาวสารตอผูมีสวนไดเสีย

( ทำเครื่องหมายถูกหนาจำนวนชองทางการสื่อสารที่กองทุนมี เชน สิ่งพิมพ การประชุม/สัมมนาการอบรม, 

กลองรับขอรองเรียน, Call Center, เว็บไซต,Facebook หรือE-mail เปนตน )

  มีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถรับรูขอมูลขาวสาร 1 ชองทาง

  มีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถรับรูขอมูลขาวสาร 2 ชองทาง

 มีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถรับรูขอมูลขาวสาร 3 ชองทาง

 มีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถรับรูขอมูลขาวสาร 4 ชองทาง

 มีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถรับรูขอมูลขาวสารมากกวา 4 ชองทาง

2.3 การมีสวนรวมของประชาชน

 2.3.1 ระดับความสำเร็จของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

 ( ทำเครื่องหมายถูก ตามจำนวนเรื่องที่เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคม

 ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชน การเลือกผูแทน

 กองทุน / การเสนอโครงการชุมชน / การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกองทุน / การติดตามการดำเนินงานกองทุน 

 หรือ การจัดกิจกรรมตางๆ ของกองทุน เปนตน )

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 1 เรื่อง

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 2 เรื่อง

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 3 เรื่อง

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 4 เรื่อง

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 5 เรื่อง

2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
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3.1 โครงสรางและการแบงอำนาจหนาที่

 ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

  มีการแบงหนาที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน แตไมมีการกำหนดโครงสรางการบริหารงานกองทุนที่ชัดเจน

  มีการกำหนดโครงสรางการบริหารงานกองทุน

  มีการกำหนดโครงสรางการบริหารงานกองทุน และแบงหนาที่อยางเปนทางการ

  มีการกำหนดโครงสรางการบริหารงานกองทุน และแบงหนาที่อยางเปนทางการและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่

  ที่กำหนด

  มีการกำหนดโครงสรางการบริหารงานกองทุน และแบงหนาที่อยางเปนทางการ รวมทั้ง มีการแสดงแผนภูมิ

  การกำหนดโครงสราง

3.2 การบริหารงานกองทุนฯ

 3.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงานประจำปงบประมาณของกองทุนฯ

 ( ทำเครื่องหมายถูกในกรณีจัดสงแผนงานประจำปงบประมาณใหสำนักงาน กกพ. )

 โดยมีองคประกอบครบถวนตามที่กำหนด ประกอบดวย 

  (1) แผนยุทธศาสตรและกรอบการจัดสรรเงินในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ 

  (2) ผลสำรวจความตองการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ

  (3) ผลการศึกษาประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟา 

  (4) แผนปฏิบัติการประจำป และ

  (5) ประมาณการคาใชจายในการบริหารจัดการ 

      ทั้งนี้ จะพิจารณาจากแผนงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เงื่อนไข :  กรณีกองทุนฯ ประเภท ข ใหยกเวนการจัดสงผลการศึกษาประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการ

   ดำเนินงานของโรงไฟฟา

 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการมีกิจกรรมสัมพันธรวมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา

 ( ทำเครื่องหมายถูก ตามจำนวนกิจกรรมของกองทุน ที่จัดเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชนในพื้นที่

   รอบโรงไฟฟา ไดแก กิจกรรมสัมพันธรวมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา การประชุมชุมชนในเรื่องที่

   เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงกิจกรรมงานประเพณีตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก

   กองทุนฯในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมของกองทุน 

   และมีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม )

   ** มีการจัดกิจกรรมของกองทุนเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา และ

   สรุปผลการดำเนินกิจกรรม **

   1 ครั้ง 

    2 ครั้ง

   3 ครั้ง

   4 ครั้ง

   5 ครั้ง ขึ้นไป

3. ดานการบริหารจัดการกองทุน
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 3.2.2 ระดับความสำเร็จในการนำสงรายงานผลการดำเนินโครงการชุมชน

 ( ทำเครื่องหมายถูกตามจำนวนไตรมาสที่กองทุนฯ ไดนำสงรายงานสถานภาพโครงการชุมชนที่ไดรับอนุมัติ

 ตามแผนงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอสำนักงาน กกพ. ไดตรงเวลาหรือภายในเวลาที่กำหนด  

 โดยกำหนดระยะเวลาใหกองทุนฯ ตองนำสงรายงานฯ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส 

 หากมีการนำสงเกิน 30 วัน จะถือวาไตรมาสน้ันมีการนำสงรายงานฯ ไมตรงเวลาหรือไมอยูภายในเวลาท่ีกำหนด )

   กองทุนฯ รายงานผลการดำเนินโครงการชุมชน ไมทันภายในเวลาที่กำหนดทั้ง 4 ไตรมาส

   กองทุนฯ รายงานผลการดำเนินโครงการชุมชน ภายในเวลาที่กำหนด 1 ไตรมาส

   กองทุนฯ รายงานผลการดำเนินโครงการชุมชน ภายในเวลาที่กำหนด 2 ไตรมาส

  กองทุนฯ รายงานผลการดำเนินโครงการชุมชน ภายในเวลาที่กำหนด 3 ไตรมาส

  กองทุนฯ รายงานผลการดำเนินโครงการชุมชน ภายในเวลาที่กำหนด ครบทั้ง 4 ไตรมาส

 3.2.3 ระดับความสำเร็จในการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาชุมชน

 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟา (คพรฟ.)

 ( พิจารณาจากการเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่

 รอบโรงไฟฟา (คพรฟ.) และการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 )

 (1) ระดับความสำเร็จของการเขารวมประชุม

 - จำนวน คพรฟ. ที่เขารวมประชุมจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ……………………………………............................. 

 - จำนวน คพรฟ. ที่ตองเขารวมประชุมทุกครั้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...........................................................

 (2) ระดับความสำเร็จในการประชุม  และจัดทำรายงานการประชุม คพรฟ.

 ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 1 เรื่อง ตอป

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 2 เรื่อง ตอป

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง ตอป แตไมมีการบันทึก

  รายงานการประชุม

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง ตอป และมีการบันทึก

  รายงานการประชุมแตไมครบถวน *

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง ตอป และมีการบันทึก

  รายงานการประชุมเปนหลักฐานครบถวน *

  * ครบถวน หมายถึง มีการบันทีกรายงานการประชุมครบทุกครั้ง และมีการรับทราบ และ/หรือพิจารณางาน

    ตามภารกิจหลักที่สำคัญ ครอบคลุมใน 3 เรื่อง ประกอบดวย 1) พิจารณาอนุมัติโครงการ 2) ติดตามผลการ

    ใชจายเงินกองทุนฯ หรือ ติดตามผลการดำเนินโครงการชุมชน 3) การรายงานงบการเงิน

 

    แผนงานประจำปงบประมาณของกองทุนฯ มีองคประกอบครบถวน 1ประเด็น

   แผนงานประจำปงบประมาณของกองทุนฯ มีองคประกอบครบถวน 2ประเด็น

    แผนงานประจำปงบประมาณของกองทุนฯ มีองคประกอบครบถวน 3ประเด็น

    แผนงานประจำปงบประมาณของกองทุนฯ มีองคประกอบครบถวน 4ประเด็น

   แผนงานประจำปงบประมาณของกองทุนฯ มีองคประกอบครบถวน 5 ประเด็น 
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 1. จำนวนชองทางการประชาสัมพันธ 

 ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

  1.1 การประชาสัมพันธ ขอ 70

   1 ชองทาง 

   2 ชองทาง 

   3 ชองทาง 

   4 ชองทาง  

   5 ชองทางขึ้นไป

 2. ความถี่ในการประชาสัมพันธ

 ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

  2.1 การประชาสัมพันธ ขอ 70

   1 ครั้ง/ป 

   2 ครั้ง/ป 

   3 ครั้ง/ป 

   4 ครั้ง/ป 

    มากกวา 4 ครั้ง/ป

หมายเหตุ:  

*ชองทางการประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

1.จดหมายขาว 2.วิทยุชุมชน 3.สื่อบุคคล 4.หนังสือพิมพทองถิ่น 5.สื่ออิเลคทรอนิกส 6.รถเคลื่อนที่ 

7.ปายโครงการ/ปายประชาสัมพันธ  8.การจัดแถลงขาว/การประชุมชี้แจง

* ความถี่ในการประชาสัมพันธ หมายถึง 

จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธขอมูลกองทุนพัฒนาไฟฟาของ ขอ 70 และ 71

 ขอ 70 ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศใหมีการประชาสัมพันธกองทุนพัฒนาไฟฟา

   ตอสาธารณชนในพื้นที่ประกาศอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดความเขาใจและเขาถึงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

   ในพื้นที่ประกาศ ตามแนวทางการประชาสัมพันธโครงการชุมชนที่สำนักงาน กกพ. กำหนด

 ขอ 71 ให คพรฟ. จัดใหมีการประชาสัมพันธผลการดำเนินงานโครงการชุมชนผานสื่อหรือการจัดกิจกรรม

   ตางๆ เชน จดหมายขาว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล หนังสือพิมพทองถิ่น สื่ออิเล็กทรอนิกส รถเคลื่อนที่

   ปายโครงการ จัดงานแถลงขาวแสดงความสำเร็จโครงการชุมชน

  1.2 การประชาสัมพันธ ขอ 71

   1 ชองทาง 

     2 ชองทาง 

    3 ชองทาง 

     4 ชองทาง  

    5 ชองทางขึ้นไป

  2.2 การประชาสัมพันธ ขอ 71

   1 ครั้ง/ป 

   2 ครั้ง/ป 

   3 ครั้ง/ป 

    4 ครั้ง/ป 

   มากกวา 4 ครั้ง/ป

3.3 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
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3.4 การกำกับดูแล

 1. การรับเงิน มีการดำเนินกิจกรรม ไดแก 

  1) แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการรับเงินและการบันทึกบัญชีใหชัดเจน 

  2) จัดใหมีผูรับผิดชอบกำกับดูแลการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่กำหนด 

  3) กำหนดหลักเกณฑการรับและการเก็บรักษาเงินใหรัดกุม เหมาะสม และเปนลายลักษณอักษร 

  4) มีการควบคุมการใชใบเสร็จรับเงินใหเปนตามระเบียบที่กำหนด 

  5) มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการรับเงิน 

  6) กำหนดใหมีการตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง

  7) จัดทำรายงานทางการเงินทุกสิ้นวันและสอบทานโดยผูมีอำนาจ 

  8) จัดใหมีตูนิรภัยหรือสถานที่สำหรับเก็บรักษาเงินที่ปลอดภัยและ 

  9) กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเงินผานระบบอิเลกทรอนิคสและจัดทำเปนคูมือสำหรับเจาหนาที่ถือปฏิบัติ

  ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

     นอยกวา 5 กิจกรรม 

     5 กิจกรรม 

    6 กิจกรรม 

     7 กิจกรรม  

   8 กิจกรรม ขึ้นไป

 2. การจายเงิน

  การจายเงินมีการดำเนินกิจกรรม ไดแก 

  1) ศึกษา  ทบทวน และปรับปรุง หลักเกณฑการจายเงินใหเหมาะสมและชัดเจน 

  2) จัดใหมีผูรับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานดานการจายเงินใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่กำหนด

      กรณีที่จำเปนอาจกำหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติเปนมาตรฐาน

      เดียวกัน 

  3) จัดทำทะเบียนคุมการจายเงินและสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามลำดับชั้น 

  4) จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูและจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดานการจายเงิน 

  5) มีการอนุมัติทุกครั้งที่มีการเบิกจายเงิน 

  6) จัดใหมีการตรวจสอบเปนประจำอยางสม่ำเสมอ และจัดใหมีการกำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณ 

      ของหนวยงานใหทุกฝายถือปฏิบัติ 

  7) จัดใหมีหลักเกณฑการใหรางวัลแกผูที่ปฏิบัติงานดวยดี และมีความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งมาตรการลงโทษ

      ผูกระทำผิด และ 

  8) กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินที่ผานระบบอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร

     รวมทั้งมาตรการลงโทษผูกระทำผิด

  ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

   1 กิจกรรม 

   2 กิจกรรม 

   3 กิจกรรม 

   4 กิจกรรม 

   5 กิจกรรม ขึ้นไป

1.4  การพัฒนาชุมชน

 โครงการชุมชนของกองทุนฯ ตามแผนงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น 

 จำนวน     โครงการ

  จำนวนโครงการที่ทำใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน      โครงการ

  จำนวนโครงการที่ทำใหเกิดการพัฒนาดานสังคม      โครงการ

  จำนวนโครงการที่ทำใหเกิดการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม     โครงการ

  จำนวนโครงการที่ทำใหเกิดการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย      โครงการ

 เงื่อนไข : ขอใหจัดสงรายชื่อโครงการ (พรอมหลักฐานแสดงผลลัพธที่ได (หากมี) ) โดยระบุวากอใหเกิดการ

   พัฒนาในดานใด ทั้งนี้ 1 โครงการสามารถกอใหเกิดการพัฒนาไดมากกวา 1 ดาน

** พิจารณาตามสถานการณตั้งแต ป 58 - ปจจุบัน
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3.5 ความโปรงใส

 จำนวนการใหและเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

 ประกอบดวย 5 เรื่อง ไดแก 

 1) โครงสรางการบริหารกองทุนฯ อำนาจ บทบาทหนาที่ 

 2) แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการประจำป 

 3) กฎระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานกองทุนฯ 

 4) การจัดซื้อจัดจางโครงการชุมชนและการประกวดราคา และ 

 5) การจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจางประจำปี

   มีการใหและเปดเผยขอมูล จำนวน 1 เรื่อง

    มีการใหและเปดเผยขอมูล จำนวน 2 เรื่อง

   มีการใหและเปดเผยขอมูล จำนวน 3 เรื่อง

    มีการใหและเปดเผยขอมูล จำนวน 4 เรื่อง

    มีการใหและเปดเผยขอมูล จำนวน 5 เรื่อง

 3. การบันทึกบัญชีและการรายงาน

  การบันทึกบัญชีและการรายงาน มีการดำเนินกิจกรรม ไดแก 

  1) จัดใหมีการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงระบบบัญชีใหเหมาะสมกับการใชงาน 

  2) มีการสอบทานการบันทึกบัญชีกับเอกสารการรับ – จายเงินทุกสิ้นวันและ 

  3) จัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานใหเปนปจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนด

  ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

    1 กิจกรรม

    2 กิจกรรม

   3 กิจกรรม

2.3 การมีสวนรวมของประชาชน

 2.3.1 ระดับความสำเร็จของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

 ( ทำเครื่องหมายถูก ตามจำนวนเรื่องที่เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคม

 ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชน การเลือกผูแทน

 กองทุน / การเสนอโครงการชุมชน / การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกองทุน / การติดตามการดำเนินงานกองทุน 

 หรือ การจัดกิจกรรมตางๆ ของกองทุน เปนตน )

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 1 เรื่อง

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 2 เรื่อง

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 3 เรื่อง

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 4 เรื่อง

 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทุน 5 เรื่อง

** พิจารณาตามสถานการณตั้งแต ป 58 - ปจจุบัน
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4.1 การพัฒนาบุคลากร

 1. มีกิจกรรมสรางความรู 

 ประกอบดวย 1) ดานระบบการทำงาน 2) ดานพัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือ 3) ดานเทคโนโลยี

   มี 1 ดาน

  มี 2 ดาน

   มี 3 ดานขึ้นไป

 2. ความครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมสรางความรู

 ประกอบดวย 1) เจาหนาที่เขต 2) เจาหนาที่กองทุนฯ และ 3) คพรฟ/คพรต.

  ครอบคลุม 1 กลุม

   ครอบคลุม 2 กลุม

  ครอบคลุม 3 กลุม  

4.2 การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนฯ ในดานตางๆ ไดแก 

 ดานการเงิน การบัญชี และการประชาสัมพันธผลการดำเนินงานกองทุนฯ เปนตน

  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนฯ  1 ดาน

   มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนฯ 2 ดาน

  มีการนำเทคโนโลยีมาใชสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนฯ  3 ดานขึ้นไป

3.2 การบริหารงานกองทุนฯ

 3.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงานประจำปงบประมาณของกองทุนฯ

 ( ทำเครื่องหมายถูกในกรณีจัดสงแผนงานประจำปงบประมาณใหสำนักงาน กกพ. )

 โดยมีองคประกอบครบถวนตามที่กำหนด ประกอบดวย 

  (1) แผนยุทธศาสตรและกรอบการจัดสรรเงินในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ 

  (2) ผลสำรวจความตองการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ

  (3) ผลการศึกษาประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟา 

  (4) แผนปฏิบัติการประจำป และ

  (5) ประมาณการคาใชจายในการบริหารจัดการ 

      ทั้งนี้ จะพิจารณาจากแผนงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เงื่อนไข :  กรณีกองทุนฯ ประเภท ข ใหยกเวนการจัดสงผลการศึกษาประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการ

   ดำเนินงานของโรงไฟฟา

4. ดานการเรียนรูและพัฒนา

** พิจารณาตามสถานการณตั้งแต ป 58 - ปจจุบัน

** พิจารณาตามสถานการณตั้งแต ป 58 - ปจจุบัน
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ผูใหขอมูล/จัดเตรียมขอมูล 

(        )

ตำแหนง…………………………………………………………………………………

วันที่ใหขอมูล/จัดเตรียมขอมูล ………………………………………………….

   

ผูรับรองขอมูล

(         )

ตำแหนง…………………………………………………………………………………..

วันที่รับรองขอมูล……………………………………………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (2) ระดับความสำเร็จในการประชุม  และจัดทำรายงานการประชุม คพรฟ.

 ( ทำเครื่องหมายถูกหนากิจกรรมที่ทางกองทุนไดปฏิบัติ )

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 1 เรื่อง ตอป

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 2 เรื่อง ตอป

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง ตอป แตไมมีการบันทึก

  รายงานการประชุม

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง ตอป และมีการบันทึก

  รายงานการประชุมแตไมครบถวน *

  มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง ตอป และมีการบันทึก

  รายงานการประชุมเปนหลักฐานครบถวน *

  * ครบถวน หมายถึง มีการบันทีกรายงานการประชุมครบทุกครั้ง และมีการรับทราบ และ/หรือพิจารณางาน

    ตามภารกิจหลักที่สำคัญ ครอบคลุมใน 3 เรื่อง ประกอบดวย 1) พิจารณาอนุมัติโครงการ 2) ติดตามผลการ

    ใชจายเงินกองทุนฯ หรือ ติดตามผลการดำเนินโครงการชุมชน 3) การรายงานงบการเงิน

 

ผูประสานงาน 

หมายเลขโทรศัพท         

Email address 

Line ID

ชองทางติดตออื่นๆ 

โปรดใหขอมูลบุคคลและชองทางการติดตอที่สามารถติดตอได


