ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
› ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ที่ ใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงาน
(หน้า 70-77)
ภาคผนวก ข
› ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารอื่นๆ
ที่ ใช้ประกอบในกระบวนการประเมินผล
(หน้า 78-80)

ก.1 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการชุมชน (กฟ 97(3) -20)
กฟ 97 (3) - 20
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการชุมชน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ..................................................................
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ..............................

ไตรมาส ที่ 1 (.....................................)
ไตรมาส ที่ 2  (.....................................)

ไตรมาส ที่ 3 (.....................................)
ไตรมาส ที่ 4 (.....................................)
สิ้นสุดโครงการ (.....................................)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ................................................
1. ชือ่ โครงการ ............................................................................. รหัสโครงการ ..............................
แผนงาน ....................................................................................................................................
ระยะเวลาด�ำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ) ......................................................
2. งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ..................................บาท  เบิกจ่ายแล้ว ..............................บาท
คงเหลือ..............................บาท
แหล่งงบประมาณสมทบ ......................................................... จ�ำนวน ...........................บาท
3. สถานภาพการด�ำเนินโครงการ (ให้ท�ำเครื่องหมาย/ลงใน    *)
    ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินการ       อยู่ระหว่างด�ำเนินการ       เสร็จสิ้นแล้ว      ล่าช้า
4. วัน/เดือน/ปี ที่ประชาคม ..................... สถานที่ ...................................................................
5. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผนกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ และผลการด�ำเนินงาน
จนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)
ที่

กิจกรรม

ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญโดยสรุป
(ระบุผลผลิต และความส�ำเร็จ
ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม
และโครงการที่ก�ำหนด)

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
จากการด�ำเนินงานโครงการ

ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนด
หมายเหตุ *สามารถท�ำเครื่องหมาย / ได้มากกว่า 1 ช่อง
โดยหากด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนดขอให้ระบุด้วยว่าล่าช้า
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ก.1 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการชุมชน (กฟ 97(3) -20)
กฟ 97 (3) - 20

6. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะด�ำเนินการในงวดต่อไป (ให้ท�ำเครื่องหมาย / ลงใน    )
ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ
       มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ
เหตุผล/ความจ�ำเป็น ในการปรับเปลี่ยน ........................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
       กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน ..................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ
1) ..................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................
8. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้ง
ภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมค�ำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรรม
วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)
1) ..................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................ ผู้รายงาน
(......................................)
ต�ำแหน่ง ....................................................
วัน/เดือน/ปี .............................................

ลงชื่อ ........................................ ผู้รับรอง
(......................................)
ต�ำแหน่ง ....................................................
วัน/เดือน/ปี .............................................
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4.1 โครงการ......................

แผนงานที่ 1
ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ
1.1 โครงการ......................
แผนงานที่ 2
ด้านการพัฒนาอาชีพ
2.1 โครงการ......................
แผนงานที่ 3
ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 โครงการ......................
แผนงานที่ 4 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

(1)
แผนงาน/โครงการ

(2)
เลขที่
สัญญา/
ลงวันที่
งบประมาณ (ระบุจ�ำนวน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................... หน้า ........... จากทั้งหมด ........... หน้า

(11)
สถานภาพโครงการ
(9)
(10)
หมายเหตุ3
(ท�ำเครื่องหมาย / ในช่องที่ถูกต้อง)
ขั้นตอน1
ร้อยละ
การด�ำเนินงาน ความส�ำเร็จของ
(3)
(4)
(3)–(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ในปัจจุบัน การด�ำเนินงาน2
งบที่ ได้ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ ได้เริ่ม อยู่ระหว่าง ด�ำเนินการ ล่าช้า (ระบุขั้นตอน (โดยประมาณ)
รับอนุมัติ (บาท)
(บาท) ด�ำเนินการ ด�ำเนินการ เสร็จสิ้น
ล่าสุด)
(บาท)
แล้ว

กฟ 97 (3) - 21
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการชุมชน จ�ำแนกตามแผนงาน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า .................................................................... ประจ�ำปีงบประมาณ ...........................

ก.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการชุมชน จ�ำแนกตามแผนงาน (กฟ 97(3) -21)
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แผนงานที่ 5 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
5.1 โครงการ......................
แผนงานที่ 6
ด้านการพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น
6.1 โครงการ......................
แผนงานที่ 7
ด้านการพัฒนาชุมชน
7.1 โครงการ......................
แผนงานที่ 8
ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
8.1 โครงการ......................

(1)
แผนงาน/โครงการ

(2)
เลขที่
สัญญา/
ลงวันที่

กฟ 97 (3) - 21
งบประมาณ (ระบุจ�ำนวน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................... หน้า ........... จากทั้งหมด ........... หน้า

(11)
สถานภาพโครงการ
(9)
(10)
หมายเหตุ3
(ท�ำเครื่องหมาย / ในช่องที่ถูกต้อง)
ขั้นตอน1
ร้อยละ
ำเนินงาน ความส�ำเร็จของ
(3)
(4)
(3)–(4)
(5)
(6)
(7)
(8) การด�
ในปั
บัน การด�ำเนินงาน2
งบที่ ได้ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ ได้เริ่ม อยู่ระหว่าง ด�ำเนินการ ล่าช้า (ระบุขจั้นจุตอน
(โดยประมาณ)
รับอนุมัติ (บาท)
(บาท) ด�ำเนินการ ด�ำเนินการ เสร็จสิ้น
ล่
า
สุ
ด
)
(บาท)
แล้ว

ก.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการชุมชน จ�ำแนกตามแผนงาน (กฟ 97(3) -21)
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แผนงานที่ 9 ด้านการ
ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและ
ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือด
ร้อน
9.1 โครงการ......................
แผนงานที่ 10
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
10.1 โครงการ....................

(1)
แผนงาน/โครงการ

(2)
เลขที่
สัญญา/
ลงวันที่

กฟ 97 (3) - 21

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................... หน้า ........... จากทั้งหมด ........... หน้า

(11)
สถานภาพโครงการ
(9)
(10)
งบประมาณ (ระบุจ�ำนวน)
หมายเหตุ3
(ท�ำเครื่องหมาย / ในช่องที่ถูกต้อง)
ขั้นตอน1
ร้อยละ
(3)
(4)
(3)–(4)
(5)
(6)
(7)
(8) การด�ำเนินงาน ความส�ำเร็จของ2
งบที่ ได้ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ ได้เริ่ม อยู่ระหว่าง ด�ำเนินการ ล่าช้า ในปัจจุบัน การด�ำเนินงาน
(ระบุขั้นตอน (โดยประมาณ)
รับอนุมัติ (บาท)
(บาท) ด�ำเนินการ ด�ำเนินการ เสร็จสิ้น
ล่าสุด)
(บาท)
แล้ว

ก.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการชุมชน จ�ำแนกตามแผนงาน (กฟ 97(3) -21)
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(2)
เลขที่
สัญญา/
ลงวันที่
งบประมาณ (ระบุจ�ำนวน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................... หน้า ........... จากทั้งหมด ........... หน้า

(11)
สถานภาพโครงการ
(9)
(10)
หมายเหตุ3
(ท�ำเครื่องหมาย / ในช่องที่ถูกต้อง)
ขั้นตอน1
ร้อยละ
(3)
(4)
(3)–(4)
(5)
(6)
(7)
(8) การด�ำเนินงาน ความส�ำเร็จของ2
งบที่ ได้ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ ได้เริ่ม อยู่ระหว่าง ด�ำเนินการ ล่าช้า ในปัจจุบัน การด�ำเนินงาน
(ระบุขั้นตอน (โดยประมาณ)
รับอนุมัติ (บาท)
(บาท) ด�ำเนินการ ด�ำเนินการ เสร็จสิ้น
ล่าสุด)
(บาท)
แล้ว

กฟ 97 (3) - 21

(ชื่อ-สกุล) ....................................................... ผู้รายงาน
(......................................................)
ต�ำแหน่ง ........................................
วัน/เดือน/ปี ..................................

(ชื่อ-สกุล) .......................................................  เลขานุการ คพรฟ. ผู้รับรอง
(......................................................)
           ต�ำแหน่ง ........................................
           วัน/เดือน/ปี ..................................

หมายเหตุ : 1 กรณีที่ระบุสถานภาพโครงการในคอลัมน์ (6) ว่าอยู่ระหว่างด�ำเนินการ หรือคอลัมน์ (8) ว่าล่าช้า ขอให้ระบุขั้นตอนการด�ำเนินงานปัจจุบัน
ในคอลัมน์ (9) ว่าอยู่ในขั้นตอนใด อาทิ ท�ำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งคณะกรรมการฯ ก่อสร้าง ฝึกอบรม ตรวจสอบงาน รับมอบงาน เป็นต้น
   2 ขอให้ประมาณการร้อยละความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการจนถึงปัจจุบัน ว่ามีความคืบหน้าอยู่ในระดับร้อยละเท่าใด
   3 หากระบุในคอลัมน์ (8) ว่าล่าช้า ขอให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรค และ/หรือ ข้อเสนอแนะ ไว้ในหมายเหตุในคอลัมน์ (11)

แผนงานที่ 11 ด้านอื่น ๆ
11.1 โครงการ......................
รวมทั้งสิ้น

(1)
แผนงาน/โครงการ

ก.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการชุมชน จ�ำแนกตามแผนงาน (กฟ 97(3) -21)
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แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

งบประมาณ เงินทีได้ แผน
ที่ ได้รับอนุมัติ รับโอน /ผล
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับรอง
(................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................
วัน/เดือน/ปี .......................................

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

แผน/ ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

หมายเหตุ ขอให้น�ำส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าบริหารจัดการ เป็นรายเดือน
พร้อมจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ส�ำนักงาน กกพ.
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

รวมทั้งสิ้น

5. รายจ่ายอื่นๆ

4. เงินอุดหนุน

1. รายจ่าย
บุคลากร
2. รายจ่าย
ด�ำเนินการ
3. ค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง

ประเภท
ค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มการจัดท�ำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................................................
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ............... จ�ำแนกรายเดือน

ก.3 แบบฟอร์มการจัดท�ำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าบริหารจัดการ
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แผนงาน

ฒนาคุณภาพ
5 ด้ชีวานการพั
ติ
ด้านการพัฒนา
กษาศาสนา
6 การศึ
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น

านการพัฒนา
4 ด้เศรษฐกิ
จชุมชน

านการพัฒนา
3 ด้การเกษตร

2 ด้านการพัฒนาอาชีพ

ด้านการส่งเสริม
1 คุณภาพชีวิตสุขภาพและ
สุขภาวะ

ล�ำดับ

ผล

แผน

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

แผน

งบประมาณ เงินทีได้ แผน
ที่ ได้รัอนุมัติ รับโอน /ผล

แผน/ ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มการจัดท�ำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าด�ำเนินโครงการชุมชน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................................................
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ............... จ�ำแนกรายเดือน

ก.3 แบบฟอร์มการจัดท�ำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าบริหารจัดการ

รวม

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
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แผนงาน

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

แผน

ผล

แผน
ผล
แผน

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับรอง
(................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................
วัน/เดือน/ปี .......................................

แผน/ ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ ขอให้น�ำส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าบริหารจัดการ เป็นรายเดือน
พร้อมจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ส�ำนักงาน กกพ.
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

รวมทั้งสิ้น

11 ด้านอื่นๆ

8

ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ด้านการใช้จ่ายกรณี
9 ฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้
ทุกข์ยาก
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
10 ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุน

ล�ำดับ

งบประมาณที่ เงินทีได้ แผน
ได้รับอนุมัติ รับโอน /ผล

แบบฟอร์มการจัดท�ำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าด�ำเนินโครงการชุมชน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................................................
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ............... จ�ำแนกรายเดือน

ก.3 แบบฟอร์มการจัดท�ำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าบริหารจัดการ

ข.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มก�ำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด (เฉพาะกรณีมีการก�ำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดที่ : ....................................................................
ด้าน
: ....................................................................
หน่วยวัด : ....................................................................
น�้ำหนัก   : ร้อยละ …................................................….
ค�ำอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................
สูตรการค�ำนวณ (ถ้ามี) :

เกณฑ์การให้คะแนน1 : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วยต่อ 1 คะแนน
โดยก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

เงื่อนไข (ถ้ามี) : …………………………………………………..................................……….....…..
หมายเหตุ (ถ้ามี) : …………………………………………....................................……………….....…
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1.
2.
ผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัด : ................................. เบอร์ติดต่อ  : …………........………..
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: ................................. เบอร์ติดต่อ  : ………………………….
หมายเหตุ จัดท�ำ 1 ชุดต่อ 1 ตัวชี้วัดที่ได้มีการก�ำหนดเพิ่มเติมโดยกองทุนฯ นอกเหนือจากตัวชี้วัด
ที่ก�ำหนดโดยอนุกรรมการประเมินผลฯ
79
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หน่วยวัด
1

เกณฑ์การประเมิน
2
3
4
5

100

น�้ำหนัก
(คะแนน)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ผลประเมิน

คะแนน
ถ่วงน�้ำหนัก

ข้อสังเกต …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ จัดท�ำ 1 ชุดต่อ 1 โครงการชุมชนที่มีการสุ่มประเมิน และ อีก 1 ชุดส�ำหรับการประเมินกองทุนฯ

รวมทั้งหมด

  ด้าน………………………………………………………….

  ด้าน………………………………………………………….

  ด้าน………………………………………………………….

ล�ำดับ
ค�ำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
  ด้าน………………………………………………………….

ข.2 แบบสรุปตัวชี้วัดพร้อมผลประเมิน
แบบสรุปตัวชี้วัดพร้อมผลการประเมิน ❏ กองทุนฯ / ❏ โครงการ ……………..…………………………………………… ตามแผนงานปี …….…………..................…
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4. ชื่อ/ต�ำแหน่ง งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

5. สถานะการด�ำเนินการ
ในปัจจุบัน

❏ อยู่ในระหว่างเตรียมการ
❏ อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
❏ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

❏ อยู่ในระหว่างเตรียมการ
❏ อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
❏ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

❏ อยู่ในระหว่างเตรียมการ
❏ อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
❏ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

❏ อยู่ในระหว่างเตรียมการ
❏ อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
❏ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

รายงาน ณ วันที่ ............/.........../................
หมายเหตุ จัดท�ำ 1 ชุดต่อรอบการประเมินกองทุนฯ และควรรายงานความก้าวหน้าในทุกไตรมาส

1. ข้อเสนอแนะจากการ
2. แนวทาง
3. ระยะเวลาที่ ใช้
ติดตามประเมินผล
การปรับปรุง
ในการด�ำเนินการ
ตามแผนงาน ปี 2558
ของกองทุนฯ
ด้านทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ประกาศ
……………………………
เดือน ...... ปี........
……………………………
ถึง
……………………………
เดือน ...... ปี........
ด้านประสิทธิผลการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในพื้นที่ประกาศ
……………………………
เดือน ...... ปี........
……………………………
ถึง
……………………………
เดือน ...... ปี........
ด้านการบริหารงานกองทุน
……………………………
เดือน ...... ปี........
……………………………
ถึง
……………………………
เดือน ...... ปี........
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
……………………………
เดือน ...... ปี........
……………………………
ถึง
……………………………
เดือน ...... ปี........

6. รายละเอียดกิจกรรม
ที่ ได้ด�ำเนินการไปแล้ว
(ถ้ามี)

แบบพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานของกองทุนฯ ................................................................... ประเภท ❏ ก / ❏ ข จากผลประเมินการด�ำเนินงานปี……………..

ข.3 แผนพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล

