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เน้ือหาคู่มือการสมคัร 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความสนใจสมคัรขอรับทุนจากกองทุนสนบัสนุนพลงังานสะอาดเพื่อประโยชน์ของชุมชนพอทแลนด์ (Portland Clean Energy Community 

Benefits Fund (PCEF)) คูม่ือน้ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัความเป็นมาของแผนงาน PCEF 

และเป็นประโยชน์ในการช่วยแนะน าขั้นตอนในการวางแผนและเขียนขอทุนสนบัสนุน มีทุนสนบัสนุนสามประเภทท่ีให้ภายใต ้เอกสารเชิญชวนการขอรับทุน (Request for 

Proposals, RFP) น้ี ซ่ึงมีรายละเอียดระบุไวใ้นคู่มือน้ี หากตอ้งการบริการดา้นการแปลภาษา หรือล่ามภาษาเพิ่มเติมส าหรับขอ้มูลท่ีอา้งอิงอยูใ่นคู่มือน้ี กรุณาติดต่อ 503-

823-7713 หรืออีเมล cleanenergyfund@portlandoregon.gov 
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เก่ียวกบั PCEF 

กองทุนสนับสนุนพลงังานสะอาดเพื่อประโยชน์ของชุมชนพอทแลนด์ (Portland Clean Energy Community Benefits Fund)  

เป็นร่างกฎหมายคร้ังประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดจากและน าโดยชุมชนชาวผิวสี และผ่านร่างกฎหมายโดยชาวพอทแลนดใ์นเดือนพฤศจิกายน 2018 

กองทุนดงักล่าวให้ทุนสนบัสนุนการด าเนินการดา้นสภาพภูมิอากาศท่ีจะช่วยพฒันาให้เกิดความเสมอภาคกนัทางเช้ือชาติและสังคม ท่านสามารถดูเน้ือหาเต็มของกฎหมาย  PCEF 

(ประมวลกฎหมาย) ไดท่ี้ https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811 

PCEF น าโดย คณะกรรมการพิจารณาทุน (Grant Committee) จ านวนเกา้คนท่ีเป็นชาวพอทแลนดแ์ละความหลากหลาย คณะกรรมการฯ 

ไดพ้ฒันาชุดหลกัการเพื่อช้ีน าแผนงาน หลกัการช้ีน า เหล่าน้ีอธิบายถึงค่านิยมท่ีใชใ้นการบริหารแผนงาน PCEF หลกัการช้ีน าต่าง ๆ น้ีเป็นส่วนเสริมในประมวลกฎหมาย 

และช่วยรับรองว่า การตดัสินใจต่าง ๆ นั้นกระท าโดยสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และค่านิยมของคณะกรรมการฯ และชุมชน  

หลกัการช้ีน าไดแ้ก่: 

• ขับเคล่ือนความยุติธรรม  พฒันาการเปล่ียนแปลงระบบเพื่อช่วยจดัการปัญหาการเลือกปฏิบตัิท่ีมีมาตั้งแต่อดีตและในปัจจุบนั 

ให้ความส าคญักบักลุ่มคนท่ีเสียเปรียบและถูกละเลย – โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กลุ่มคนผวิสี และคนพื้นเมือง    

• สามารถตรวจสอบได้ บริหารจัดการกองทนุด้วยความโปร่งใส ก ากับดแูล และมีกระบวนการการมีส่วนร่วมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

การตรวจสอบและถ่วงดุลเชิงแผนงาน และการพัฒนาปรับปรุง แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการให้ประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมโดยเสมอภาคกัน 

คงไว้ซ่ึงความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับทุน และชาวพอทแลนด์ทุกคน  

• สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เช่ือม่ันในความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้น าของชุมชน ให้เกียรติและพ่ึงพางานและพันธมิตรที่มีในปัจจุบัน 

ในขณะที่สนับสนุนการสร้างศักยภาพส าหรับกลุ่มชุมชนที่เกิดใหม่ และกลุ่มพันธมิตรที่มีความหลากหลาย มีส่วนร่วมและลงทุนในแนวทางที่ขับเคล่ือนโดยชุมชน 

เพ่ือสนับสนุนอ านาจชุมชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย   

• เน้นการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศท่ีให้ประโยชน์ทวีคูณ ลงทุนในประชากร  การด ารงชีวิต สถานท่ี และกระบวนการท่ีจะช่วยสร้างการฟ้ืนคืนสภาพภูมิอากาศ 

และความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนัดีของชุมชน  และสนบัสนุนระบบการฟ้ืนฟูใหม่     หลีกเล่ียงและลดการไล่ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

การไล่ท่ีท่ีเป็นผลมาจากแรงกดดนัในการเปล่ียนแปลงชนชั้น   

ประชากรที่ไดรั้บสิทธิพิเศษของ PCEF 

ให้สิทธิประโยชน์แก่ประชากรบางกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในแผนงาน PCEF  ประชากรเหล่าน้ีมกัไดรั้บการเรียกขานในภาษาเฉพาะในกฎระเบียบของเมือง 

และไดรั้บการอา้งอิงถึงอยูบ่่อยคร้ังในค าถามในใบสมคัร และถูกน าไปใชใ้นการให้คะแนนผูส้มคัร จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีองคก์รต่าง ๆ ท่ีสมคัรขอทุน PCEF 

ควรเขา้ใจเก่ียวกบักลุ่มประชากรท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษเหล่าน้ี ประมวลกฎหมาย PCEF ไดร้ะบุความหมายของค าว่า “ประชากรท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษ” ไวส้องประการคือ: 

1. ประชากรที่ได้รับสิทธิพิเศษส าหรับโครงการด้านพลังงานสะอาด ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว และระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟู  

ประชากรท่ีมีรายไดต้ ่า และประชากรกลุ่มผิวสีคือประชากรท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษส าหรับทุนดา้นพลงังานสะอาด ระบบโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟู ในอดีต 

ประชากรเหล่าน้ีเขา้ถึงประโยชน์จากการลงทุนในโครงการสีเขียวนอ้ยมาก และในขณะเดียวกนั พวกเขาก็ไดรั้บผลกระทบมากกว่าจากสภาพอากาศร้อนจดั ควนัจากไฟป่า 

โรคท่ีมีสัตวเ์ป็นพาหะ น ้าท่วม และผลกระทบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

 

2. ประชากรที่ได้รับสิทธิพิเศษส าหรับโครงการพัฒนาแรงงานและผู้รับเหมา 

กลุ่มสตรี ประชากรผิวสี ผูพ้ิการและกลุ่มผูว้่างงานเป็นเวลานานไดรั้บการระบุว่าเป็นประชากรท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษส าหรับทุนดา้นการพฒันาแรงงานและผูรั้บเหมา 

ประชากรเหล่าน้ีไม่เคยมีโอกาสในการเขา้ถึงท่ีเท่าเทียมกนัในดา้นแรงงานและโอกาสส าหรับผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวพนักบัเศรษฐกิจพลงังานสะอาด 

https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811
https://beta.portland.gov/bps/cleanenergy/grant-committee
https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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ในการพฒันาแรงงานท่ีผ่านการฝึกอบรมมาอยา่งดีและมคีวามหลากหลาย  รวมถึงกลุ่มผูรั้บเหมาในธุรกิจพลงังานสะอาดนั้น 

จ าเป็นตอ้งมีการเขา้ถึงกลุ่มประชากรเหล่าน้ีและจดัการปัญหาอุปสรรคท่ีขดัขวางการมีส่วนร่วมอยา่งเต็มรูปแบบของพวกเขาในสายงานธุรกิจน้ี  

วนัท่ีส าคญั 

 RFP เผยแพร่: 16 กนัยายน 2020 

ค าถามเก่ียวกับก าหนดวันสุดท้ายของ RFP: 29 ตุลาคม 2020 

วันสุดท้ายของการสมัคร: 23:59 น ตามเวลาแปซิฟิก วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2020 

การประกาศผู้ได้รับทุน: ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2021 

เกณฑก์ารคดัเลือก – ใครสามารถสมคัรขอรับทุน PCEF ไดบ้า้ง   

องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรท่ีไดรั้บการรับรอง และมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดทั้งหมดต่อไปนี้ มีสิทธิท่ีจะไดรั้บทุน PCEF :  

1. ไดรั้บการแต่งตั้งโดยรัฐบาลกลาง ตามกฎระเบียบ 501(c) หรือ 521(a) ว่าดว้ยองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร  

2. ไดรั้บการขึ้นทะเบียนและรับรองโดย เลขาธิการรัฐออริกอน ในฐานะเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร  

3. ไม่อยูใ่นรายช่ือของ องคก์รการกุศลท่ีขาดคุณสมบตัิ ท่ีกระทรวงยตุิธรรมรัฐออริกอน ระบุไว ้(Oregon Department of Justice list of 

Disqualified Charities)  

องคก์รหรือกลุ่มสามารถสมคัรพร้อมกบัผูส้นบัสนุนทางการเงิน 

ซ่ึงเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรท่ีผ่านการรับรองท่ีให้การสนบัสนุนโครงสร้างระบบองคก์รและการบริหารเพื่อบริหารจดัการทุน 

ประเภทของการใหทุ้น 

ประมาณ $8.6 ลา้นจะใชเ้ป็นกองทุนเพื่อการให้ทุนภายใตเ้อกสารเชิญชวนการขอรับทุนน้ี  โดยเร่ิมตน้ในปีหนา้ (2021) จะมีเงินทุนให้ประมาณ $40-60 ลา้นต่อปี 

องคก์รท่ีไดรั้บทุนช่วยเหลือในปีน้ี  จะมีสิทธิส าหรับการให้เงินทุนในรอบทุนต่อไปในอนาคต  

กองทุน PCEF จะใชเ้พื่อสนบัสนุนงานในส่ีประเภทโดยกวา้ง การน าเสนอโครงการ (การสมคัรขอทุน) สามารถระบุทุนไดม้ากกว่าหน่ึงประเภทจากประเภทของทุนเหล่าน้ี:   

• พลังงานสะอาด รวมถึง โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน และพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ืออาคารสถานท่ีประเภทอยู่อาศัย พาณิชย์ และโรงเรียน อย่างน้อยที่สุด 

คร่ึงหน่ึงของโครงการในประเภทน้ีต้องให้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อกลุ่มผู้อยู่อาศัยท่ีมีรายได้น้อย และกลุ่มประชากรผิวสี ในปีน้ี 

การให้เงินทุนสนับสนุนที่คาดการณ์ไว้ส าหรับทุนประเภทน้ีคือ $3.4 ถงึ $5 ล้านเหรียญ 

• ระบบโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เน้นไปที่โครงการต่าง ๆ ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก พัฒนาคุณภาพน ้า และสร้างสภาพแวดล้อมเมืองทีด่ีต่อสุขภาพ 

เงินทุนสนับสนุนที่คาดการณ์ไว้ส าหรับทุนประเภทน้ีคือ $840,000 ถึง $1.3 ล้านเหรียญ 

• การพัฒนาแรงงาน และการสนบัสนุนผู้รับเหมาเพ่ือธุรกิจสีเขียว รวมถึง การฝึกอบรมงาน โปรแกรมช่างฝึกหัด และการช่วยเหลือทางเทคนิคในเชิงธุรกิจ 

โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มแรงงานและธุรกิจที่เสียเปรียบในเชิงเศรษฐกิจ เงินทุนสนับสนุนที่คาดการณ์ไว้ส าหรับทุนประเภทน้ีคือ $1.7 ถึง $2.1 ล้านเหรียญ 

• นวัตกรรม และอ่ืน ๆ. รวมถึงโครงการต่าง ๆ ท่ีไม่อยูใ่นประเภทขา้งตน้ 

แต่เป็นโครงการท่ีสนบัสนุนเป้าหมายการด าเนินการดา้นสภาพภูมิอากาศในรูปแบบท่ีเป็นการพฒันาความเสมอภาคกนัทางสังคมและเช้ือชาต ิ

ระดบัของเงินทุนสนับสนุนส าหรับทุนประเภทน้ียงัไม่ไดรั้บการก าหนดส าหรับปีท่ี 1  

ประเภทของทนุ     

https://sos.oregon.gov/business/Pages/nonprofit.aspx
https://www.doj.state.or.us/charitable-activities/wise-giving/disqualified-oregon-charities/
https://www.doj.state.or.us/charitable-activities/wise-giving/disqualified-oregon-charities/
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การให้ทุนมีสามประเภทภายใตก้ารเชิญชวนน้ี – ทุนส าหรับการวางแผนงาน ทุนขนาดเล็กและใหญ่ การสมคัรและการให้คะแนนมีความแตกต่างกนั ซ่ึงขึ้นอยูก่บัประเภทของทุน      

ทุนด้านการวางแผนงาน — สูงถึง $100,000 เหรียญต่อหน่ึงทุน 

ทุนดา้นการวางแผนงานสามารถใชเ้พื่อช่วยองคก์รต่าง ๆ ในการด าเนินงานดา้นการประเมินผล หรือการวางแผนงาน ท่ีอาจจ าเป็นในการจดัท าแผนโครงการท่ีสมบูรณ์เพื่อขอรับทุน 

กิจกรรมท่ีมีเกณฑเ์หมาะสม รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ การวิจยัและการเรียนรู้  การประเมินผลและการพิจารณาความเป็นไปได/้ในทางเทคนิค การเขา้ถึงและการศึกษาของชุมชน 

และการสร้างความร่วมมือและพนัธมติร ทรัพยากรส าหรับการวางแผนงาน ตอ้งไม่ถูกน าไปใชส้ าหรับการจดัซ้ือท่ีดิน วตัถ ุอุปกรณ ์หรือการด าเนินงานจริงของตวัโครงการ 

การรับทุนส าหรับการวางแผนงาน ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัถึงการไดเ้งินทุนส าหรับโครงการในอนาคต องคก์รสามารถสมคัรขอทุนดา้นการวางแผนงานไดม้ากกว่าหน่ึงโครงการ 

แต่โครงการท่ีขอรับทุนแต่ละโครงการตอ้งมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ในรอบการให้ทุนน้ี จะมีการจดัสรรเงินทุนประมาณ $1.5 ลา้นเหรียญ ส าหรับทุนดา้นการวางแผนงาน 

กิจกรรมของทุนดา้นการวางแผนงานจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปี แต่ผูส้มคัรอาจร้องขอเวลาเพิ่มดว้ยเหตุผลอนัควร 

ทุนขนาดเล็ก — ต ่ากว่า $200,000 เหรียญต่อโครงการ 

ทุนขนาดเล็กเป็นทุนส าหรับใชใ้นโครงการท่ีจดัการปัญหาดา้นการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพฒันาดา้นความเป็นธรรมทางเช้ือชาติและสังคม โครงการต่าง ๆ อาจรวมถึง 

การปรับปรุงทางกายภาพ (เช่น การป้องกนัอาคารบา้นเรือนและภายในอาคารจากสภาพอากาศ และการปรับเปล่ียนเพื่อการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

(weatherization), การติดตั้งพลงังานแสงอาทิตย ์การปลูกตน้ไม ้ระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟู) และ/หรือ กิจกรรมท่ีไม่ใช่ทางกายภาพ (เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน, 

การศึกษา) เงินทุนสามารถน าไปใช้ส าหรับค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี งานรับเหมา การซ้ือสินทรัพย ์(เช่น อุปกรณ ์ท่ีดิน) 

ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทุน (เช่น ประกนัภยัเพิ่มเติม การรายงาน) และรายการหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

ท่ีจะสะทอ้นถึงการจดัการดา้นการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพฒันาเพื่อความเป็นธรรมทางเช้ือชาติและสังคม การสมคัรขอทุนขนาดเล็กจะคลา้ยคลึงกบัทุนขนาดใหญ่ 

แต่ตอ้งการขอ้มูลท่ีนอ้ยกว่า และการให้คะแนนจะมีระดบัของความยดืหยุน่ท่ีเหมาะสมต่อโครงการท่ีเล็กกว่า งานท่ีไดรั้บทุนจากทุนขนาดเล็ก จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในสามปี 

ทุนขนาดใหญ่ — $200,000 ถงึ $1,000,000 เหรียญต่อโครงการ 

ทุนขนาดใหญ่เป็นทุนท่ีให้ส าหรับโครงการท่ีจดัการดา้นการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพฒันาเพื่อความเป็นธรรมทางเช้ือชาติและสังคม  โครงการต่าง ๆ อาจรวมถึง 

การปรับปรุงทางกายภาพ (เช่น การป้องกนัอาคารบา้นเรือนและภายในอาคารจากสภาพอากาศ และการปรับเปล่ียนเพื่อการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

(weatherization), การติดตั้งพลงังานแสงอาทิตย ์การปลูกตน้ไม ้ระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟู) และ/หรือ กิจกรรมท่ีไม่ใช่ทางกายภาพ (เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน, 

การศึกษา) เงินทุนสามารถน าไปใช้ส าหรับค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี งานรับเหมา การซ้ือสินทรัพย ์(เช่น อุปกรณ ์ท่ีดิน) 

ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทุน (เช่น ประกนัภยัเพิ่มเติม การรายงาน) และรายการหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

ท่ีสะทอ้นถึงการจดัการดา้นการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพฒันาเพื่อความเป็นธรรมทางเช้ือชาติและสังคม การสมคัรส าหรับทุนขนาดใหญ่จะมคีวามเขม้งวดมากกว่า 

งานท่ีไดรั้บทุนจากทุนขนาดใหญ่ จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในห้าปี 

หมายเหตุ: ระดับของการให้เงินทุนส าหรับทุนแต่ละประเภทอาจจะแตกต่างกันไปในอนาคต 

 

การใช้เงินกองทุน 

ส่วนน้ีจะเนน้การใช้เงินกองทุนเป็นพิเศษ และขอ้จ ากดัในการให้เงินทุนท่ีจ าเพาะต่อแผนงาน PCEF รายการขอ้ก าหนดและการใชเ้งินกองทุนน้ีไม่ใช่รายการท่ีครบถว้นทั้งหมด 

รายการต่อไปน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั: 

1. ขอ้จ ากดัการให้เงินทุนส าหรับค่าใชจ้่ายบางประเภท 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายท่ีโดยปกติแลว้ไม่ไดรั้บการผ่อนปรนในการให้เงินทุนแก่โครงการท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบเดิม 

แต่อาจส าคญัในการจดัการดา้นสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบท่ีเป็นการพฒันาเพื่อความเป็นธรรมทางเช้ือชาติและสังคม 
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เราตอ้งแจง้ให้ทราบถึงส่ิงเหล่าน้ีเพื่อให้ผูส้มคัร: 1) ทราบว่า มีอะไรบา้งท่ีอนุญาต และ 2) ไดรั้บการส่งเสริมให้คิดอยา่งสร้างสรรคเ์ก่ียวกบังานเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ความเป็นธรรมทางเช้ือชาติและสังคม 

• การรายงานโครงการ: รายงานต่าง ๆ, แผนต่าง ๆ  และส่ืออ่ืน ๆ ที่ท าขึน้โดยใช้เงินกองทุนจะถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีอนุญาต และถือเป็นข้อมูลสาธารณะ 

นอกเหนือจากการรายงานแบบเดิมท่ีก าหนดไว้ส าหรับผู้รับทุนทุกรายของ PCEF ผู้สมัคร PCEF 

ได้รับการส่งเสริมให้บูรณาการรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความหมายและการรายงานเก่ียวกับโครงการของตนโดยค านึงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น 

ผลงานด้านศิลปะการแสดงหรือทัศนศิลป์ เป็นต้น 

• วัตถุ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ: การจัดซ้ือจะต้องเป็นไปเพ่ือการด าเนินงานตามโครงการที่เสนอ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจดัซ้ือท่ีจะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้รับทุน 

จะไม่สามารถน าไปขายต่อได้ในระหว่างช่วงอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์น้ัน หากมีการเปลี่ยนเจ้าของในอนาคต 

ผู้รับทุนต้องแจ้งให้เมืองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและรับการอนุมัติส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิ PCEF ไม่ได้ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีต ่าสุด 

ผู้สมัครควรพิจารณาถึงผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ ของการจัดซ้ือในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 

• การจัดซ้ือท่ีดิน เป็นค่าใชจ้่ายโครงการท่ีอนุญาตให้ได ้ 

• การซ่อมแซมอาคาร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัมาตรการดา้นประสิทธิภาพ การทดแทนหรือโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ถือเป็นค่าใชจ้่ายโครงการท่ีอนุญาตให้ได ้

แต่จะตอ้งไม่เกิน 30% ของงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดของแต่ละท่ี และตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นชีวิต สุขภาพหรือความปลอดภยัได ้ 

• ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการคงไว้ซ่ึงการลงทุนที่คุ้มอายุการใช้งานเป็นค่าใช้จ่ายท่ีอนุญาตให้ได้: ตวัอยา่งรวมถึงแต่ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะ 

การจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการรับประกนัดา้นบริการ สัญญาการบ ารุงรักษา HVAC และบริการเตือนเก่ียวกบัการรดน ้าตน้ไม ้ 

• การชดใช้คืนส าหรับรายการที่ได้จัดหามา หรืองานที่เสร็จ ก่อนวันที่ที่มีผลของสัญญาการให้ทุน  ถือเป็น ค่าใช้จ่ายท่ีไม่อนุญาต 

• รายการค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนด้านการรับสมัครงาน การคงรักษา และความส าเร็จของผู้เข้าร่วม ในแผนงานพัฒนาแรงงาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีอนุญาต รวมถึง 

การช าระเงินให้แก่ หรือในนามของผู้เข้าร่วม ตัวอย่างส าหรับค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วม รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การให้ความช่วยเหลือในการจ่ายค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง 

ค่าเลีย้งเด็ก อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ค่าช าระยูเน่ียน และค่าใช้จ่ายจิปาถะส าหรับการเข้าร่วม ความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วม ควรได้รับการก าหนดขึน้ (เช่น  

ต้องมีข้อก าหนดเกณฑ์รายได้) และการใช้จ่ายควรจัดสรรไว้ส าหรับระดับของการเข้าร่วมในแผนงาน (เช่น หากแผนงานคือหนึ่งวันต่อสัปดาห์ 

การใช้จ่ายควรจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆส าหรับวันน้ัน) 

• รายการที่จ าเป็นต่อการเร่ิมต้นธุรกิจ หรือการปรับระดับ ในภาคธุรกิจพลังงานสะอาด อาจถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีอนุญาตให้ได้ส าหรับทุนสนับสนุนผู้รับเหมา  

• การใช้ประโยชน์ในแผนงานเงินกู้ยืม  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาความเป็นธรรมทางเช้ือชาติและสังคม 

อาจถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีอนุญาตให้ได้   

• ค่าใช้จ่ายด้านประกันภัย ซ่ึงเป็นส่วนเพิ่มเติม และเป็นผลโดยตรงจากขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัทุน PCEF ถือเป็นค่าใชจ้่ายที่อนุญาต 

• ผู้สนับสนุนทางการเงิน: องค์กรต่าง ๆ ทีส่มัครขอทุน PCEF ร่วมกับผู้สนับสนุนทางการเงิน สามารถจัดสรรเงินได้มากถึง 10% 

ของค่าใช้จ่ายของโครงการเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้สนับสนุนทางการเงิน  

• ค่าใช้จ่ายประจ า (ในบางคร้ังเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร) หมายถึงค่าใช้จ่ายท่ัวไปของการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่ด้านบริหาร ประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย เว็บไซต์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร ค่าใชจ้่ายประจ าเป็นค่าใชจ้่ายที่อนุญาตส าหรับทุน PCEF ค่าใชจ้่ายประจ าส าหรับการเดินทาง วตัถ ุ

และค่าใชจ้่ายในการท าสัญญา จะตอ้งไม่เกิน 10% ค่าใชจ้่ายประจ าส าหรับค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร   จะตอ้งไม่เกิน 20% 

o หมายเหตุ การสมคัรต่าง ๆ ท่ีมีผูส้นบัสนุนทางการเงิน อาจมีอตัราส่วนของค่าใชจ้่ายประจ าไดสู้งถึง 25% 

แต่ตอ้งให้เหตุผลอนัสมควรส าหรับค่าใชจ้่ายประจ าท่ีเกิดจากผูส้มคัร  

การสัมมนาผา่นเวบ็ และการช่วยเหลือทางเทคนิค  
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เราทราบดีว่า การเขา้ร่วมในแผนงานน้ีจ าเป็นตอ้งมีทกัษะและศกัยภาพต่าง ๆนบัตั้งแต่ การเขียนขอทุน และการบริหารจดัการโครงการ จนกระทัง่ถึง  

ดา้นความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือกนั ในระหว่างการรับสมคัร จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอบค าถาม และใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูส้มคัร  เรายงัไดส้ร้างสร้างกลไกต่าง ๆ 

อีกมากมายเพื่อช่วยใหผู้ส้มคัรเขา้ใจดีเก่ียวกบัแนวความคิดของโครงการ PCEF ของตน ซ่ึงรวมถึง: 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของการให้เงินทุน ซ่ึงไดแ้ก่ ทุนดา้นพลงังานสะอาด โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟ ูและการพฒันากลุ่มแรงงานและผูรั้บเหมา 

รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษ ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากแหล่งขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องเรา 

• ในช่วงการรับสมคัร จะมีการจดัการสัมมนาผ่านเวบ็เพื่อช่วยให้องคก์รต่าง ๆ เขา้ใจเก่ียวกบัการสมคัร และแนวทาง โดยจะมกีารประกาศวนัท่ีของการสัมมนาและขอ้มลูต่าง ๆ 

บนเวบ็ไซตข์องเรา 

• ส่วนการประชุมเชิงปฏิบตัิการ และการฝึกอบรมผ่านจอภาพในหวัขอ้เฉพาะต่าง ๆ ท่ีช่วยสร้างศกัยภาพขององคก์รนั้น จะมีการเสนอให้แก่ผูส้มคัรท่ีมีความเป็นไปได ้

วนัท่ีและขอ้มูลเก่ียวกบัการอบรมเหล่าน้ีจะไดรั้บการประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องเรา 

กระบวนการตรวจสอบการสมคัร  

กระบวนการตรวจสอบการสมคัรของPCEF มีรูปแบบท่ีสนบัสนุนความเท่าเทียมกนั ความน่าเช่ือถือ และความโปร่งใส ส าหรับการให้ทุนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่นั้น 

มีกระบวนการตรวจสอบ 5 ขั้นตอน ทุนดา้นการวางแผนงานจะไมม่ีขั้นตอนการตรวจสอบทางเทคนิค  

1. การคัดกรองเกณฑ์คุณสมบัติ 

เจา้หนา้ท่ีแผนงานจะตรวจสอบผูส้มคัรแตล่ะรายเพื่อให้มัน่ใจว่าองคก์ร และโครงการมีคุณสมบตัิท่ีจะไดรั้บทุนสนบัสนุน เกณฑค์ุณสมบตัิไดม้าจากกฎหมาย  PCEF 

และขอ้ก าหนดของเมืองในดา้นกฎหมาย และการท าสัญญา  

2. การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางเทคนิค (ไม่สามารถใช้ได้กบัทุนด้านการวางแผนงาน) 

ผูส้มคัรแต่ละรายที่ผ่านเกณฑค์ุณสมบตัิแลว้ จะไดรั้บการตรวจสอบในดา้นความสามารถในการน าไปปฏิบตัิไดใ้นทางเทคนิค 

การตรวจสอบเชิงเทคนิคจะไม่นบัรวมเขา้กบัคะแนนของโครงการ แต่ค่อนขา้งท่ีจะใชเ้ป็นการคดักรองเพื่อคดัออกส าหรับโครงการต่าง ๆ 

ท่ีไม่สามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริงในทางเทคนิค โครงการต่าง ๆ จึงไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการออกแบบท่ีสมบูรณ์เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบเชิงเทคนิค อยา่งไรก็ตาม 

โครงการนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นทางเทคนิค  

3. การตรวจสอบของคณะกรรมการให้คะแนน  

ผูส้มคัรแต่ละรายที่ผ่านการตรวจสอบดา้นคุณสมบตัิ และความเป็นไปไดใ้นเชิงเทคนิคจะไดรั้บการส่งต่อไปยงัคณะกรรมการให้คะแนน 

คณะกรรมการให้คะแนนแต่ละชุดจะประกอบไปดว้ยบุคคลสามถึงห้าคนท่ีมาจากสมาชิกคณะกรรมการ PCEF, เจา้หนา้ท่ีแผนงาน และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

โดยตอ้งมีสมาชิกคณะกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนและเจา้หนา้ท่ีหน่ึงคน  ในชุดคณะกรรมการ ไดม้ีความพยายามที่จะให้มีสมาชิกท่ีส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประชากรผิวสี 

และมีความสมดุลในจ านวนเพศ คณะกรรมการให้คะแนน (กรรมการตรวจสอบ) จะไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองเกณฑก์ารให้คะแนน และความเป็นกลาง 

อีกทั้งจะมีการขอให้คณะกรรมการตรวจสอบงดเวน้การติดต่อส่ือสารกบัผูส้มคัรในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ  คณะกรรมการให้คะแนนจะตรวจสอบในสามขั้นตอนดงัน้ี: 

1. กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจะให้คะแนนผูส้มคัรเป็นการส่วนตวั  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บแนวทางส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน 

และขอ้มูลการตรวจสอบในเชิงเทคนิค แนวทางส าหรับเกณฑก์ารให้คะแนนส าหรับทุนแต่ละประเภทจะมีอยูใ่นเวบ็ไซตข์องเรา  

2. เจา้หนา้ท่ีของ PCEF จะหาค่าเฉล่ียคะแนนของกรรมการตรวจสอบส าหรับแต่ละเกณฑ์ และให้คะแนนนั้นแก่ผูส้มคัรโครงการ 

คณะกรรมการให้คะแนนยงัอาจมคี  าถามง่าย ๆ ท่ีใชต้รวจสอบเพื่อความชดัเจน ส าหรับผูส้มคัร ผูส้มคัรจะมีโอกาสในการตอบรับส าหรับคะแนนของตน 

พร้อมกบัตอบค าถามที่ใชต้รวจสอบท่ีกรรมการไดถ้ามไป   ผูส้มคัรสามารถตอบรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโดยการบนัทึกวิดิโอ หรือบนัทึกเสียง 

โดยจะมีการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัรูปแบบและความยาวของค าตอบของผูส้มคัร เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัส าหรับผูส้มคัรทุกราย    

การตอบของผูส้มคัรจะไดรั้บการส่งไปยงัคณะกรรมการให้คะแนนเพื่อการพิจารณาต่อไป 
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3. คณะกรรมการให้คะแนนจะประชุมกนัเพื่อหารือเก่ียวกบัคะแนนส่วนบุคคลท่ีให้ และค าตอบของผูส้มคัร 

และกรรมการตรวจสอบจะมีโอกาสในการเปล่ียนการให้คะแนนของตน   โดยในตอนทา้ยของการประชุม ผลคะแนนล่าสุดจะมีให้ส าหรับผูส้มคัรแต่ละราย 

หากคณะกรรมการให้คะแนนแนะน าต่อคณะกรรมการ PCEF ว่า ผูส้มคัรไม่ควรไดรั้บทุนสนบัสนุน คณะกรรมการจะให้เหตุผลส าหรับการแนะน านั้น 

4. การตรวจสอบของคณะกรรมการ 

ส าหรับผูส้มคัรแต่ละรายที่ผ่านเกณฑด์า้นคุณสมบตัิ และการตรวจสอบดา้นเทคนิคแลว้ คณะกรรมการทั้งชุดจะไดรั้บชุดเอกสารซ่ึงจะประกอบดว้ยสรุปยอ่ของโครงการ  

คะแนนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ค าตอบของผูส้มคัร (หากมี) และค าอธิบายในกรณีท่ีมีการช้ีแนะในการไม่ให้ทุนสนบัสนุนแก่ผูส้มคัร   

ผูส้มคัรจะไดรั้บการจดัอนัดบับนพื้นฐานของผลคะแนนรวมท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการให้คะแนน เพื่อสร้างภาพรวมท่ีสมดุล คณะกรรมการอาจพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 

นอกเหนือจากคะแนนจากคณะกรรมการ ในเวลาท่ีเสนอแนะผลช้ีขาดในการให้ทุน:  

a. เป้าหมายการให้เงินทุนไดรั้บการนิยามไวใ้นกฎหมาย PCEF: 

i. 40-60% ของเงินทุนจะให้แก่โครงการพลงังานหมุนเวียน และโครงการดา้นประสิทธิภาพพลงังาน โดยท่ีอยา่งนอ้ยที่สุด 50% 

ของโครงการเหล่าน้ีให้บริการแก่ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้ ่า และกลุ่มประชากรผิวสี   

ii. 20-25% ของเงินทุนจะให้แก่การพฒันากลุ่มแรงงานและผูรั้บเหมาในภาคธุรกิจพลงังานสะอาด 

iii. 10-15% ของเงินทุนจะให้แก่แผนงานระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟู 

และแผนงานโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวท่ีจะส่งผลในการกกัเก็บคาร์บอนของก๊าซเรือนกระจก   

iv. 5% ของเงินทุนจะให้แก่โครงการอ่ืน ๆ / นวตักรรม 

b. การกระจายตามภมูิศาสตร์ 

c. เป้าหมายในทางกฎหมายที่จะให้ทุนอยา่งนอ้ย 20% ของกองทุนแก่องคก์รต่าง ๆ ท่ีมีประวตัิในการท าแผนงานต่าง ๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่สมาชิกในชุมชนท่ีเสียเปรียบ รวมถึง กลุ่มประชากรผิวสี สตรี ผูพ้ิการ และกลุ่มคนท่ีว่างงานเป็นเวลานาน 

d. ค าตอบของผูส้มคัร และการช้ีแนะจากคณะกรรมการให้คะแนน 

e. สอดคลอ้งกบั หลกัการช้ีน า ของ PCEF 

5. การอนุมัติของสภาเมือง 

ผลการช้ีแนะของคณะกรรมการจะไดรั้บส่งไปยงัสภาเมืองเพื่อรับการอนุมตัิ โดยทัว่ไป สภาเมืองจะยอมรับในค าช้ีแนะของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีสภาเมืองปฏิเสธค าช้ีแนะการให้ทุน สภาฯจะตอ้งให้ค  าอธิบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลการตดัสินใจนั้น  

การรับทุน  

ผูรั้บทุนแต่ละรายที่ไดรั้บทุนสนับสนุนจะไดรั้บขอ้มูลติดต่อของเจา้หนา้ท่ีกองทุน   PCEF (ผูจ้ดัการโครงการ PCEF) 

ขั้นตอนแรกในการท าสัญญาการให้ทุนให้เสร็จส้ินคือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการประชุมคร้ังแรกเพื่อตรวจสอบและสรุปขอบเขตและขอ้ก าหนดของทุน รวมถึงองคป์ระกอบต่อไปน้ี: 

• ขอ้ก าหนดของการรายงาน  

• ขอ้ก าหนดของการประกนัภยั 

• ขอ้ตกลงดา้นความเสมอภาคกนัส าหรับแรงงานและผูรั้บเหมา 

• การบริหารดา้นการเงินและการช าระเงิน 

• การใชป้ระโยชน์แรงงานและผูรั้บเหมาหากเก่ียวขอ้ง 

• รายการอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งลงนามผูกพนั (เช่น การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง การจดัซ้ือบนเง่ือนไขของความส าเร็จของขั้นตอนก่อนหนา้) 

• ขอบเขตของแผนการบริหารจดัการโครงการ รายการน้ีจะเป็นรายการแรกท่ีสามารถส่งมอบไดส้ าหรับทุนช่วยเหลือส่วนใหญ่ และจะรวมถึงองคป์ระกอบต่อไปน้ี: 

o บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการโครงการ 

https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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o การติดต่อส่ือสารของโครงการส าหรับผูรั้บทุน, หุ้นส่วน และเจา้หนา้ท่ีของเมือง 

o สรุปตารางเหตุการณ์ท่ีส าคญั และการส่งมอบหลกั ๆ  

หลงัการสรุปองคป์ระกอบของการให้ทุนทั้งหมด ผูจ้ดัการโครงการของ PCEF  จะร่างสัญญาการให้ทุนเพื่อการลงนาม 

เมืองจะลงนามในสัญญาการให้ทุนเฉพาะหลงัจากผูรั้บทุนไดล้งนามแลว้ และหลงัจากท่ีไดม้ีการท าประกนัภยั และจดัเตรียมเอกสารอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นทั้งหมด 

ตวัอยา่งของสัญญาการให้ทุนมีอยูใ่นเวบ็ไซตข์องเรา  

ขอ้ก าหนดของการรายงาน 

ขอ้ก าหนดของการรายงานจะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยูก่บัประเภท ขนาดและช่วงเวลาของการให้ทุน 

ผูส้มคัรท่ีไดรั้บทุนจะตอ้งจดัท าขอ้ก าหนดของการรายงานฉบบัสมบูรณ์โดยร่วมมือผูจ้ดัการโครงการ PCEF  ซ่ึงขอ้ก าหนดน้ีรวมถึง ประเภทและความถี่ 

หรือการรายงานและการจดัท าเอกสารท่ีจ าเป็น ขอ้ก าหนดของการรายงานจะไดรั้บการออกแบบให้เหมาะสมกบัโครงการ และให้ขอ้มูลท่ีมีความหมาย 

และน่าเช่ือถือในขณะท่ีพยายามลดภาระของผูรั้บทุน บางขอ้มูลของทุนจะถูกรายงานในรูปแบบมาตรฐาน เช่น แม่แบบ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์  

เราไม่ไดค้าดหวงัให้ผูรั้บทุนรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการรายงานท่ีก าหนดไวโ้ดยแผนงาน ดงันั้น จะไมม่ีค่าธรรมเนียมในการเขา้ถึงแพลตฟอร์มในการรายงานของ PCEF 

และการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้น ผูส้มคัร (และผูรั้บเหมาของผูส้มคัร) ยงัไดรั้บการสนบัสนุนให้คิดรวมลงในงบประมาณของตนส าหรับค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีส าหรับการรายงาน 

เช่นเดียวกบัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงาน หรือส่ืออ่ืน ๆ เพื่อส่ือสารเก่ียวกบัผลลพัธ์ของโครงการ ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของการรายงาน 

พร้อมดว้ยเอกสารการสมคัรมีอยูใ่นหนา้เพจ การสมคัรขอรับทุน PCEF  

รายการยอ่ยต่อไปน้ีคือขอ้มูลระดบัสูงเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของการรายงานท่ีเป็นสากลและจ าเพาะต่อประเภทโครงการ ซ่ึงอาจมีผลบงัคบัใชห้ากท่านไดรั้บทุน PCEF  

 ข้อก าหนดของการรายงานส าหรับผู้รับทุนท้ังหมด:  

1. การใชจ้่ายทางการเงินและการติดตามงบประมาณ 

2. ความกา้วหนา้ของกิจกรรมส าคญั/การส่งมอบงาน 

3. การรายงานขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมส าหรับแรงงานและผูรั้บเหมา (ดู แมแ่บบขอ้ตกลงบนเวบ็ไซตข์องเรา) 
4. รายงานฉบบัสมบูรณ์จะประกอบดว้ย บญัชีการเงิน สถานท่ีตั้งของการปรับปรุงทางกายภาพ จ านวนและลกัษณะของประชากรผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ของโครงการ และขอ้มูลอ่ืน 

ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัในเชิงประมาณและ คุณภาพ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการก าหนดเฉพาะของโครงการ 

มาตรวัดของการรายงานท่ีจ าเพาะต่อประเภทโครงการ (มาตรวัดที่เป็นเมตริกท้ังหมด ให้รายงานเฉพาะตามที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน): 

1. ระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟ ู

a. พื้นท่ีของโครงการดา้นการเกษตร (เอเคอร์ หรือตารางฟุต) 

b. ปริมาณคาดการณ์ของการเก็บเก่ียวรายปี (ปอนด)์ 

c. ท่ีตั้งของโครงการดา้นการเกษตร:  

i. รหสัไปรษณียข์องท่ีตั้งส าหรับโครงการท่ีอยูบ่นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยูอ่าศยั 

ii. เส้นรุ้ง-เส้นแวง/GIS ส าหรับโครงการท่ีอยูบ่นอสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่ใช่เพื่อการอยูอ่าศยั 

2. โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว 

a. จ านวนและประเภทของตน้ไม/้วสัดุพืชพนัธุ์  

b. พื้นท่ีของโครงการ (เอเคอร์ หรือตารางฟุต และระยะฟตุของความยาว) 

c. สถานท่ีตั้งของโครงการดา้นโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว:  

i. รหสัไปรษณียส์ าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยูอ่าศยั 

ii. ท่ีอยูข่องถนนส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์
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iii. ท่ีอยูข่องถนน หรือเส้นรุ้ง-เส้นแวงส าหรับอื่น ๆ  

3. การพฒันาแรงงานและผูรั้บเหมา 

a. ความส าเร็จ (ตวัเลขและเปอร์เซ็นตข์องผูเ้ขา้ร่วมท่ีจบหรือจบการศึกษา) 

b. ผลลพัธ์ตามความเหมาะสม (เช่น จ านวนของผูเ้ขา้ร่วมท่ีไดง้าน รักษางานไวไ้ด ้หรือกา้วหนา้ในงานของตน; ส าหรับแผนงานดา้นโรงเรียนหรือแคมป์  

มาตรการการประเมินผลแผนงานท่ีเหมาะสม 

c. จ านวนของธุรกิจท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ 

d. จ านวนชัว่โมงของการช่วยเหลือท่ีไดใ้ห ้

e. ประเภทของการช่วยเหลือ (เช่น ดา้นกฎหมาย การเงิน การบญัชี ทางเทคนิค การรับรอง บุคลากร การตลาด) 

f. ผลลพัธ์ (เช่น การเปิดธุรกิจ, ความมัน่คง, การเจริญเติบโต)  

g. ชนิดของธุรกิจท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ (เช่น พลงังานแสงอาทิตย,์ การป้องกนัอาคารบา้นเรือนและภายในอาคารจากสภาพอากาศ 

และการปรับเปล่ียนเพื่อการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ (weatherization)) 

4. พลงังานสะอาด 

a. ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

i. พื้นท่ีส่ีเหล่ียม การใชง้าน และจ านวนผูใ้ชง้านส าหรับแต่ละสถานท่ี 

ii. การใชพ้ลงังาน ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

iii. สถานท่ีตั้ง: ท่ีอยูท่ี่เป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์ รหสัไปรษณียส์ าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยูอ่าศยั  

iv. ประเภทของมาตรการวดัประสิทธิภาพท่ีติดตั้งไว ้

v. ประเภทของการปรับปรุงประสิทธิภาพท่ีไม่ใช่พลงังาน  

b. พลงังานหมุนเวียน 

i. ปริมาตรท่ีติดตั้งทั้งหมดในแต่ละจุด  

ii. สถานท่ีตั้ง: ท่ีอยูท่ี่เป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์รหสัไปรษณียส์ าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยูอ่าศยั 

iii. ประเภทของการปรับปรุงพลงังานส้ินเปลือง 

ค าถามท่ีถามบ่อย (FAQ) 

1. องคก์รของฉนัสามารถสมคัรขอทุนไดม้ากกว่าหน่ึงทุนหรือไม่  

ใช่ ไม่มขีอ้จ ากดัในจ านวนทุนท่ีองคก์รหน่ึง ๆ จะขอ หรือเป็นส่วนหน่ึง อยา่งไรก็ตาม 

การสมคัรขอทุนท่ีแตกต่างกนัตอ้งเป็นการสมคัรส าหรับแผนงานหรือโครงการท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั  

2. ตอ้งใชอ้ านาจเพ่ิมผลทางการเงินเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงทุน PCEF หรือไม่  

ไม่ อ านาจเพิ่มผลทางการเงิน (เงินอุดหนุนแก่โครงการจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงเรียกว่า เงินสมทบ) ไม่ใช่ขอ้ก าหนดส าหรับการให้ทุน PCEF  การสมคัรจะประกอบดว้ย 

ค าถามเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อให้พิจารณาหาวิธีสร้างผลกระทบท่ีมากท่ีสุดจากเงินดอลล่าร์ท่ีมีจ ากดั 

มีคะแนนให้ส าหรับการเพิ่มผลลพัธ์ทางการเงินส าหรับทุนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่ไม่มคีะแนนให้ส าหรับทุนดา้นการวางแผนงาน  

3. บางค าถาม หรือเกณฑก์ารคดัเลือก ดูเหมือนจะใชไ้ม่ไดก้บัโครงการของฉนั แลว้มนัจะมีผลกบัคะแนนของฉนัหรือไม่ 

ส าหรับทุนดา้นวางแผนงาน จะมีการให้คะแนนเกณฑท์ั้งหมดส าหรับผูส้มคัรทุกราย ส าหรับทุนขนาดเล็กและใหญ่ ค าถามต่าง ๆ 

และการให้คะแนนจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของโครงการ 

โปรดอา้งอิงตารางการให้คะแนนส าหรับประเภทของทุนท่ีท่านสนใจในเวบ็ไซตข์องเราเพื่อระบุว่าเกณฑ์การให้คะแนนใดท่ีใชใ้นการประเมินใบสมคัรของท่าน 

คะแนนจะขึ้นกบัค าถามต่าง ๆ ท่ีใชก้บัประเภทโครงการของท่าน ค าถามต่าง ๆ ท่ีใชไ้ม่ไดก้บัประเภทโครงการของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนของท่าน  
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4. องคก์รของฉนัไม่มีจุดแขง็ในบางมาตรการวดั เราจะยงัสามารถไดรั้บทุนหรือไม่ 

เราเขา้ใจว่า แต่ละโครงการมีลกัษณะเฉพาะของตน และตระหนกัดีว่าบางโครงการอาจไมม่ีจุดแขง็ในทุกมาตรการวดั 

หากโครงการท่ีเสนอมีความกา้วหนา้ในการด าเนินการดา้นสภาพภูมิอากาศในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชากรท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษของ PCEF และเป็นไปตามเกณฑค์ุณสมบตัิ 

โครงการเหล่านั้นก็มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาให้ไดรั้บทุน   

กระบวนการตรวจสอบไดรั้บการออกแบบมาเพื่อรองรับโครงการท่ีมีขนาดและประเภทต่างกนั ตลอดจนถึงองคก์รท่ีมีประสบการณ์และความสามารถในระดบัต่าง ๆ กนั นอกจากน้ี 

ในขณะท่ีขั้นตอนการสมคัรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจถึงภาระรับผิดชอบต่องบประมาณสาธารณะ แต่ก็ตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมนวตักรรม การทดลอง 

และการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นเพื่อสนบัสนุนแผนงานใหม่และองคก์รท่ีใหม่ต่องานน้ี เราเขา้ใจดีว่า โครงการบางประเภทอาจให้คะแนนแตกต่างกนั 

และน ามาพิจารณาโดยการทบทวนประเภทของโครงการร่วมกนัเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเราไดม้ีการเปรียบเทียบแบบ "แอปเป้ิลกบัแอปเป้ิล (การเปรียบเทียบของสองส่ิงท่ีคลา้ยกนั)" (เช่น 

พิจารณาคะแนนของโครงการระบบเกษตรฟ้ืนฟูท่ีสัมพนัธ์กบัคะแนนของโครงการระบบเกษตรฟ้ืนฟูอ่ืน ๆ แทนท่ีจะเปรียบเทียบกบัโครงการพลงังานสะอาด) 

5. PCEF สนบัสนุนความปลอดภยัและความเสมอภาคของแรงงานอยา่งไร  

ความเป็นอยูท่ี่ดีของแรงงานมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ PCEF หน่ึงวิธีท่ีเราใส่ใจต่อความเท่าเทียมกนัของแรงงาน 

คือการพิจารณาว่าโครงการท่ีเสนอขอนั้นจะจดัจา้งแรงงานท่ีหลากหลายหรือไม่ ซ่ึงจะรวมถึงกลุ่มคนผิวสี สตรี ผูพ้ิการ หรือผูว้่างงานเป็นเวลานาน  นอกจากน้ี 

เรายงัก าหนดให้ผูรั้บทุนแต่ละรายลงนามในขอ้ตกลงเร่ืองความเสมอภาคส าหรับกลุ่มแรงงานและผูรั้บเหมา 

ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัค่าตอบแทนและการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรกบัประชากรท่ีหลากหลายที่เคยมีประวตัิการถูกละท้ิงจากเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส

ภาพภูมิอากาศ โปรดดูแบบฟอร์มขอ้ตกลงดา้นความเสมอภาคส าหรับกลุ่มแรงงานและผูรั้บเหมาในเวบ็ไซตข์องเรา 


