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Portland Clean Energy Community Benefits Fund (กองทนุผลประโยชนช์มุชนพลงังานสะอาด 
แห่งพอรต์แลนด)์ หรอื PCEF มอบเงนิทนุเฉพาะส าหรบัการด าเนินการดา้นภมูอิากาศทีส่ง่เสรมิความยตุธิรรม 
ทางเชือ้ชาตแิละสงัคม ในฐานะทีเ่ป็นกองทนุดา้นภมูอิากาศแห่งแรกของประเทศทีส่รา้งขึน้และน าโดยชมุชน 
ผวิส ีPCEF จงึมไีวเ้พือ่ชมุชนและด าเนินการโดยชมุชน PCEF ใหค้วามส าคญักบัคนผวิด าและชนพืน้เมอืงและ 
กลุม่อืน่ๆ ทีถ่กูทอดทิง้ในอดตีเมือ่พูดถงึเร ือ่งวกิฤตภมูอิากาศ 

สิง่ทีต่อ้งท าคอืการตกผลกึทางความคดิ ไม่ใชว่า่ทกุการกระท าจะตอ้งใหญโ่ตเพือ่สรา้งผลกระทบตอ่ภมูอิากาศ 
และชมุชนของเรา โปรแกรม PCEF Mini Grant เป็นโอกาสในการมอบทนุรายไตรมาส โดยเสนอเงนิสงูถงึ 
5,000 ดอลลารส์ าหรบักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย PCEF ในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลงสภาพทาง 
ภมูอิากาศและการพฒันาความยตุธิรรมทางเชือ้ชาตแิละสงัคม  
สรา้งขึน้เพือ่ตอบสนองตอ่ขอ้เสนอแนะของชมุชน Mini Grants มอบโอกาสส าหรบัองคก์รในการใชเ้งนิทนุใน 
กจิกรรมและการใชง้านทีห่ลากหลาย รวมถงึโครงการขนาดเล็ก กจิกรรม การฝึกอบรม และเวลาท างานของ 
พนักงาน องคก์รทกุขนาดมสีทิธิส์มคัร จะมอบสทิธพิเิศษใหก้บัองคก์รขนาดเล็กทีส่ะทอ้นถงึและน าโดยชมุชน 
ผูไ้ดร้บัสทิธพิเิศษส าหรบั PCEF 

เรยีนรูข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั PCEF Mini Grants: ลงิกห์นา้เว็บ Mini Grants  

หากตอ้งการสง่ใบสมคัรของคณุโดยใชใ้บสมคัรออนไลน ์ใหไ้ปทีล่งิกนี์:้: ลงิกห์นา้เว็บ Mini Grants  

 
 
 

 
1. ขอ้มูลองคก์ร 

 

*หากคณุก าลงัใชผู้ส้นับสนุนทางการเงนิในการสมคัร โปรดกรอกสว่นนีส้ าหรบักลุม่ทีค่ณุเป็นตวัแทนขอ้มูล 
การสนับสนุนทางการเงนิจะถกูรวบรวมไวใ้นหนา้ถดัไป ปลอ่ยหมายเลข EIN วา่งไวใ้นหนา้นี ้

ชือ่องคก์ร  

หมายเลข EIN  

ชือ่และนามสกลุของผูต้ดิตอ่ 

ทีอ่ยูอ่เีมลของผูต้ดิตอ่ 

หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิตอ่ 

  

https://www.portland.gov/bps/cleanenergy/pcef-mini-grants-th
www.portlandmaps.com/pcef/mini-grant-application/th
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การสนับสนุนทางการเงนิ 
*หากคณุก าลงัใชผู้ส้นับสนุนทางการเงนิในการสมคัร โปรดระบุขอ้มูลดา้นลา่ง หากไม่ใช ่ใหเ้วน้วา่งไวแ้ละไปที ่
ค าถามถดัไป 
 
ชือ่ทีจ่ดทะเบยีนของผูส้นับสนุนทางการเงนิ  

หมายเลข EIN 

ชือ่และนามสกลุของผูต้ดิตอ่ 

ทีอ่ยูอ่เีมลของผูต้ดิตอ่ 

หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิตอ่ 

 
องคก์รหรอืผูส้นบัสนุนทางการเงินของคณุเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 
ซึง่ก าลงัท างานหรอืวางแผนทีจ่ะท างานทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูอ้ยู่อาศยัในเมอืงพอรต์แลนดห์รอืไม่ 

* นีค่อืขอ้ก าหนดคณุสมบตัทิีส่ าคญั หากใบสมคัรของคุณไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดนี ้จะไม่มสีทิธิไ์ดร้บัโอกาส 
ในการรบัทนุ 

 ใช ่      ไม่ใช ่     

 ไม่แน่ใจใชห่รอืไม่ โปรดอธบิาย: 

 
 
 
 

 
 

 
2. อธบิายเกีย่วกบัองคก์รของคุณ 

 
2.1 องคก์รของคณุจา้งพนกังานตลอดทัง้ปีกีต่ าแหน่ง 

* หากคณุเป็นองคก์รทีด่ าเนินงานโดยอาสาสมคัร โปรดตอบกลบัดว้ย“0” 

* คณุไม่จ าเป็นตอ้งรวมต าแหน่งตามฤดกูาล  

*หากคณุก าลงัใชผู้ส้นับสนุนทางการเงนิ โปรดใหข้อ้มูลส าหรบักลุม่ทีเ่ป็นตวัแทน ไม่ใชผู่ส้นับสนุนทางการ 
เงนิ 

 
ต าแหน่งพนักงานประจ า: 
 
ต าแหน่งพนักงานพารท์ไทม:์ 
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ชมุชนผูไ้ดร้บัสทิธพิเิศษส าหรบั PCEF 
ชมุชนผูไ้ดร้บัสทิธพิเิศษส าหรบั PCEF ไดแ้ก:่ 

 ผูท้ีม่ผีวิส ี
 ผูท้ีม่รีายไดน้อ้ย 
 ผูท้ีม่คีวามทพุพลภาพ 
 ผูท้ีร่ะบุวา่เป็นผูห้ญงิ ไม่ใชน่อน-ไบนาร ีคนขา้มเพศ หรอืทสูปิรติ 

2.2 ผูค้นส่วนใหญ่ทีอ่งคก์รของคณุใหบ้รกิารอยู่ในกลุ่มเหล่านีห้รอืไม่ 
 ใช ่       ไม่ใช ่ 
 ไม่แน่ใจใชห่รอืไม่ โปรดอธบิาย: 

 
 
 
 

 

 

2.3 กลุ่มใดทีส่ะทอ้นถงึคนส่วนใหญ่ทีอ่งคก์รของคณุใหบ้รกิาร  

* เลอืกทกุขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูท้ีม่ผีวิส ี

 ผูท้ีม่รีายไดน้อ้ย 

 ผูท้ีม่คีวามทพุพลภาพ 

 ผูท้ีร่ะบุวา่เป็นผูห้ญงิ ไม่ใชน่อน-ไบนาร ีคนขา้มเพศ หรอืทสูปิรติ  

 
2.4 พนกังานและคณะกรรมการในองคก์รของคณุสะทอ้นใหเ้ห็นถงึชมุชนผูไ้ดร้บัสทิธพิเิศษ 
ส าหรบั PCEF ทีค่ณุใหบ้รกิารมากน้อยเพยีงใด 
 

 สว่นใหญ:่ พนักงานและคณะกรรมการในองคก์รของเรามากกวา่ 50% มาจากชมุชนผูไ้ดร้บัสทิธพิเิศษ 
ส าหรบั PCEF ทีค่ณุใหบ้รกิาร 

 นอ้ยกวา่คร ึง่: พนักงานและคณะกรรมการในองคก์รของเรานอ้ยกวา่ 50% มาจากชมุชนผูไ้ดร้บั 
สทิธพิเิศษส าหรบั PCEF ทีค่ณุใหบ้รกิาร 

 
2.5 องคก์รของคณุหรอืผูส้นบัสนุนทางการเงินของคณุท าประกนัใหห้รอืไม่ 

 ใช ่      ไม่ใช ่    ไม่แน่ใจ 
* ค าถามนีไ้ม่มผีลตอ่คณุสมบตัหิรอืโอกาสในการไดร้บัคดัเลอืกของคณุ ผูร้บัทนุทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกอาจตอ้ง 
แสดงหลกัฐานการประกนัภยั โดยจะขึน้อยูก่บักจิกรรมทีไ่ดร้บัทนุ หากไดร้บัการคดัเลอืก เจา้หนา้ทีจ่ะอธบิาย 
วา่ขอ้ก าหนดการประกนัภยัใดทีม่ผีลกบัทนุของคุณ 
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3. ค าถามเชงิบรรยาย 

 

การเขยีนโครงการขอรบัทนุ 
ในสว่นนี ้เราขอใหค้ณุอธบิายวา่คณุวางแผนจะท าอะไรกบัเงนิทนุสนับสนุนหากไดร้บัคดัเลอืก 
 
* ตอ่ไปนีเ้ป็นค าถามทีเ่ป็นแนวทางเพือ่ใหค้ณุพจิารณาในขณะทีค่ณุตอบ: 

 แนวคดิภาพรวมส าหรบัการขอเงนิทนุของฉันคอือะไร 
 เงนิทนุนีจ้ะชว่ยองคก์รของฉันไดอ้ยา่งไร 

3.1 อธบิายขอ้เสนอของคณุ: (                : 100    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย PCEF 
*ในสว่นนี ้เราขอใหค้ณุอธบิายความเชือ่มโยงระหวา่งขอ้เสนอของคณุกบัเป้าหมายของ PCEF ในการจดัการ 
กบัการเปลีย่นแปลงสภาพทางภมูอิากาศและการพฒันาความยตุธิรรมทางเชือ้ชาตแิละสงัคม 

* การมคีวามเชือ่มโยงระหวา่งค าขอของคณุกบัเป้าหมาย PCEF เป็นขอ้ก าหนดคณุสมบตัทิีส่ าคญั หาก 
ใบสมคัรของคณุไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดนี ้จะไม่มสีทิธิไ์ดร้บัโอกาสในการรบัทนุ 

* ตอ่ไปนีเ้ป็นค าถามทีเ่ป็นแนวทางเพือ่ใหค้ณุพจิารณาในขณะทีค่ณุตอบ ซึง่เขยีนขึน้ส าหรบัค าขอเงนิทนุ 
ประเภทตา่งๆ: 

 ขอ้สนับสนุนการเขยีนขอรบัทนุ – เราตอ้งการสง่ใบสมคัรขอรบัทนุประเภทใดและเชือ่มโยงกบั 
เป้าหมายของ PCEF อยา่งไร หากเราไดร้บัขอ้สนับสนุนการเขยีนขอรบัทนุ จะท าใหอ้งคก์รของเรา 
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพทางภมูอิากาศในอนาคตใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งไร 

 โครงการ - โครงการของเราจะประสบความส าเรจ็อยา่งไร โครงการของเราสนับสนุนสภาพแวดลอ้มที ่
ดตีอ่ชมุชนทีเ่ราใหบ้รกิารอยา่งไร 

 การเผยแพรสู่ช่มุชน - เราก าลงัพยายามเขา้ถงึใครและเพราะเหตใุด การเผยแพรสู่ช่มุชนสนับสนุน 
ความยตุธิรรมทางเชือ้ชาตแิละ/หรอืทางสงัคมอยา่งไร เราตอ้งฟังเร ือ่งราวของใครเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึ 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพทางภมูอิากาศและแนวทางแกไ้ขทีอ่าจเกดิขึน้ไดด้ขีึน้ 

 การฝึกอบรม - การฝึกอบรมจะสอนองคก์รของเราอยา่งไร การฝึกอบรมจะท าใหอ้งคก์รของเรา 
สามารถจดัการกบัการเปลีย่นแปลงสภาพทางภมูอิากาศไดด้ขีึน้และแกไ้ขปัญหาความยตุธิรรมทาง 
เช ือ้ชาตแิละสงัคมในอนาคตไดอ้ยา่งไร 
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3.2 การขอเงินทุนนีเ้กีย่วขอ้งกบัเป้าหมายของ PCEF ในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลง 
สภาพทางภูมอิากาศและการพฒันาความยุตธิรรมทางเชือ้ชาตแิละสงัคมอย่างไร(ความยาวที ่
แนะน า: 150 ค า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. การขอเงินทุน 

* ในสว่นนี ้เราขอรายละเอยีดเกีย่วกบัการขอเงนิทนุของคณุ นึกถงึขอ้เสนอของคณุและวธิทีีค่ณุวางแผนทีจ่ะ 
ใชเ้งนิทนุหากไดร้บัการคดัเลอืก อา่นค าถามแตล่ะขอ้ดา้นลา่ง ท าเคร ือ่งหมายทีช่อ่งถดัจากประเภทเงนิทนุที ่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอของคณุ เวน้วา่งไว ้หากประเภทเงนิทนุนัน้ไม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอของคณุ 

* การขอเงนิทนุทัง้หมดส าหรบัขอ้เสนอของคณุตอ้งไม่เกนิ 5,000 ดอลลาร ์

* ส าหรบัแตล่ะชอ่งทีค่ณุท าเคร ือ่งหมาย โปรดบอกเราวา่คณุตอ้งการเงนิทนุจ านวนเทา่ใดในหมวดหมู่นัน้ 
และวธิทีีค่ณุวางแผนจะใชเ้งนิทนุ 

 

 ซือ้สนิคา้ 
*ตวัอยา่ง: สิง่พมิพ ์อาหารส าหรบักจิกรรม การซือ้เทคโนโลย ีการสมคัรสมาชกิเว็บไซต ์เคร ือ่งมอืและวสัดทุ า 
สวน อปุกรณ ์... 

จ านวนเงินทีข่อในหมวดหมู่นี:้ ดอลลาร ์ 
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คณุจะซือ้อะไร คณุวางแผนทีจ่ะใชส้ิง่ของเหล่านีอ้ย่างไร (แสดงรายการสิง่ของและเหตผุลทีค่ณุ 
ตอ้งการซือ้รายการนัน้) 

 
 
 

 

 
 

 เวลาท างานของพนกังานและการมส่ีวนรว่มของชมุชน - การมส่ีวนรว่มของชมุชน 
กจิกรรม และโครงการ  

* ตวัอยา่ง: กจิกรรมเผยแพรสู่ช่มุชน การน าเสนอทางการศกึษา จดัการทศันศกึษา การจดังานเลีย้งในสว่น 
การจา่ยคา่ตอบแทนการมสีว่นรว่มของชมุชน .... 

* การขอเงนิทนุในหมวดหมู่นีจ้ะตอ้งมรีะดบัความคุม้ครองทีส่งูกวา่เมือ่เทยีบกบัหมวดหมู่เงนิทนุอืน่ 

* PCEF ก าหนดใหค้า่จา้งพนักงานทีจ่า่ยดว้ยเงนิทนุสนับสนุนของ PCEF ตอ้งจา่ย 180% ของคา่จา้งขัน้ต า่ 
ซ ึง่ปัจจบุนัอยูท่ี ่25.20 ดอลลาร/์ช ัว่โมง 

จ านวนเงินทุนทีข่อในหมวดหมู่นี:้ ดอลลาร ์
 

คณุมขีอ้เสนอในการใชเ้งินทุนอย่างไรพนกังานจะท าสิง่ใด 
 
 
 
 
 

 
 เวลาท างานของพนกังาน – การพฒันาองคก์ร (ไม่ใชง่านทีต่อ้งพบกบัชมุชน)  

* ตวัอยา่ง: จา่ยเงนิใหพ้นักงานของคณุเพือ่เขยีนการขอรบัทนุ ด าเนินการวางแผนโครงการหรอืวจิยั งาน 
ธรุการ... 

* PCEF ก าหนดใหค้า่จา้งพนักงานทีจ่า่ยดว้ยเงนิทนุสนับสนุนของ PCEF ตอ้งจา่ย 180% ของคา่จา้งขัน้ต า่ 
ซ ึง่ปัจจบุนัอยูท่ี ่25.20 ดอลลาร/์ช ัว่โมง 

จ านวนเงินทุนทีข่อในหมวดหมู่นี:้ ดอลลาร ์
 

คณุมขีอ้เสนอในการใชเ้งินทุนอย่างไรพนกังานจะท าสิง่ใด 
 
 
 
 
 

 
 คา่เขา้รว่มการฝึกอบรม เวริก์ชอ็ป และการศกึษา 

* ตวัอยา่ง: จา่ยเงนิใหพ้นักงานของคณุเพือ่เขา้รว่มเวริก์ชอ็ป เขา้รว่มการฝึกอบรม เขา้รว่มการประชมุ 
เขา้รว่มในช ัน้เรยีนเสรมิสรา้งศกัยภาพ ... 

จ านวนเงินทุนทีข่อในหมวดหมู่นี:้ ดอลลาร ์
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คณุมขีอ้เสนอในการใชเ้งินทุนอย่างไรการเสรมิสรา้งศกัยภาพนีเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการดา้น
สภาพอากาศอย่างไร 
 
 
 
 
 

 
 บรกิารตามสญัญา 

*ตวัอยา่ง: การจา่ยเงนิส าหรบันักเขยีนขอรบัทนุ บรกิารแปลและลา่ม การอ านวยความสะดวกในการ 
จดัเวริก์ชอ็ปและการประชมุ บรกิารออกแบบกราฟิก ศลิปิน/นักแสดง ความชว่ยเหลอืดา้นเทคนิค 
การประเมนิ การตรวจสอบการใชพ้ลงังาน ... 

จ านวนเงินทุนทีข่อในหมวดหมู่นี:้ ดอลลาร ์ 
 

 
 
คณุจะท าสญัญาบรกิารใดผูร้บัเหมาจะท าสิง่ใด 
 
 
 
 
 

 อืน่ๆ 
*หากคณุมกีารขอเงนิทนุอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอของคณุซึง่ไม่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ โปรดอธบิายไวท้ีนี่ ่

จ านวนเงินทุนทีข่อในหมวดหมู่นี:้ ดอลลาร ์ 
 

โปรดอธบิายสิง่ทีค่ณุตอ้งการจ่ายและวตัถุประสงคข์องการซือ้ 
 
 
 
 
 
 
การขอรบัทุนทัง้หมด: ดอลลาร ์

* รวมจ านวนเงนิจากแตล่ะส่วนกอ่นหนา้นี ้

* จ านวนเงนิทีข่อทัง้หมด (ตอ้งไม่เกนิ 5,000 ดอลลาร)์ 

 

 
5. สง่ใบสมคัรของคณุ! 

เมือ่คณุกรอกทกุสว่นขา้งตน้แลว้ โปรดสง่อเีมลเอกสารนีเ้ป็นไฟลแ์นบไปที ่
PCEFminigrants@portlandoregon.gov เราจะสง่อเีมลยนืยนัการไดร้บัใบสมคัรของคณุ  

mailto:PCEFminigrants@portlandoregon.gov
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