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สารบญั 
 

๑. กองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ ๓ – ๑๐ 
o ที่มาของเงินกองทนุ ๔ 
o ประโยชนของกองทุน ๗ 

o ประเภทของกองทุน ๑๐ 
๒. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศ 

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นทีร่อบโรงไฟฟา (คพรฟ.) ๑๑ - ๑๘ 

o ที่มาและสัดสวนของ คพรฟ. ๑๑ 
o อํานาจหนาที่ของ คพรฟ. ๑๓ 
o คุณสมบตัิของ คพรฟ.  ๑๕ 

o การดํารงตําแหนงของ คพรฟ. ๑๗ 
o การพนตําแหนง ๑๘ 
o การประชุม ๑๘ 

๓. การสรรหาคณะกรรมการกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ ๑๙ – ๔๒ 

o การดําเนินการกอนการสรรหา ๑๙ 
o ขั้นตอนการสรรหาในภาพรวม ๑๙ 
o สวนที่ ๑ การสรรหา คพรฟ.ภาครัฐ และผูชวยเลขานุการ คพรฟ.  ๒๐ 

o สวนที่ ๒ การสรรหา คพรฟ.ภาคประชาชน ๒๑ 
o กําหนดระยะเวลาในการสรรหา ๒๔ 
o รายละเอียดการดําเนินงานสรรหาในแตละขั้นตอน/เวท ี ๒๕ 

o บทบาทหนาที่ของ “พหุภาคี” ในการดําเนินงานสรรหา ๓๗ 
ภาคผนวก 
o ระเบียบ ประกาศ แนวทางการสรรหา 
o เอกสารที่ใชในการสรรหาตามขั้นตอน/เวท ี

 

 

 

 



 

 ๒

คํานํา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปน

ประโยชนในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ ในขั้นตอนตาง ๆ ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐    ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน วาดวยกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน

ของโรงไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๓   ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๔   ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การ
สรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
โดยหวังวาคูมือฉบับนี้ จะเกิดประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ  นายอําเภอหรือหัวหนาสวน

ราชการที่เทียบเทา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขต คณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการชุมชน ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาใน

พื้นที่ประกาศ และประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดทราบถึงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 

 
โทรศัพท ๐๒ ๒๐๗ ๓๕๙๙ 
โทรสาร  ๐๒ ๒๐๗ ๓๕๐๒ 
http:\\www.erc.or.th 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

 
 



 

 ๓

๑) กองทุนพัฒนาไฟฟา 
เพ่ือการพัฒนาและฟนฟูทองถิ่นที่ไดรบัผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา 
  

 “กองทุนพัฒนาไฟฟา” เปนกองทุนที่จัดตั้งข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) เปนทุนสนับสนุนใหมีการใหบริการไฟฟาไปยัง
ทองที่ตางๆ อยางทั่วถึง (๒) กระจายความเจริญไปสูทองถ่ิน (๓) พัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา (๔) สงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
โดยคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสรางความเปนธรรมใหกับผูใช
ไฟฟา 

ทั้งนี้ สกพ. มีฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ที่เปนหนวยรับ
ตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ทําหนาที่เปนผูรับ
เงิน จายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กําหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ 
สกพ. ซึ่งในทุกรอบปงบประมาณ สํานักงานตรวจเงินแผนดินจะประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของ สกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟาวาเปนไปตามวัตถุประสงค 
ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด 
 
  
 

 

 

 

 

 



 

 ๔

“เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศ” มาตรา ๙๗ (๓) 
เปนเงินที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาประเภทใบอนุญาตผลิต

ไฟฟานําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาเปนรายเดือน โดยคํานวณเงินที่นําสงตาม
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตเพื่อจําหนายและใชเอง  

๑. ผูรับใบอนุญาตฯ รายใหม 
๑.๑ ชวงระหวางการกอสราง (วันที่เริ่มกอสรางจนถึงวันที่จายไฟฟาเชิง

พาณิชย (COD) ในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/เมกะวัตต/ป หรือไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ บาท
ตอป 

๑.๒ ชวงระหวางการผลิตไฟฟา (วันท่ีเร่ิม COD เปนตนไป) ตามปริมาณ
การผลิตพลังงานไฟฟาในแตละเดือน โดยจําแนกอัตราตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 

ประเภท 
เช้ือเพลิง 

สตางค/หนวยไฟฟา 
ที่ผลิตไดในแตละเดือน 

กาซธรรมชาติ ๑.๐ 

น้ํามันเตา, ดีเซล  ๑.๕ 

ถานหิน, ลิกไนต  ๒.๐ 

พลังหมุนเวียน ประเภทลมและแสงอาทิตย ๑.๐ 

พลังหมุนเวียน ประเภทพลังน้ํา ๒.๐ 
พลังหมุนเวียน ประเภทอื่น เชน กาซชีวภาพ ชีว

มวล กากและเศษวัสดุเหลือใช ขยะชุมชน และอื่น 
ๆ 

๑.๐ 

๒. ผูรับใบอนุญาตฯ รายปจจุบัน จายเฉพาะชวงระหวางการผลิตไฟฟา 
 

โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน สกพ. จัดสรร
ใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศใชจายเพื่อการพัฒนาหรือฟนฟู
ทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ จากการดําเนินงานของโรงไฟฟา ตามมาตรา 
๙๗ (๓) โดยแยกเปนรายบัญชีตามโรงไฟฟา และใหตอทายดวยชื่อของ
โรงไฟฟา หรือชื่อตําบล หรือชื่ออําเภอ หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟาตั้งอยู  

 



 

 ๕

หลักการสําคัญในการบริหาร 
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศ  
 

 
 

แนวทางการบริหารกองทุน 
๑) มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูชุมชน เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล

โปรงใส ตรวจสอบได 
๒) สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยชุมชนเพ่ือชุมชน เนนการมีสวนรวมของชุมชน 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางระบบสวัสดิการ
ของประชาชนและชุมชนอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

๓) สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนภายในพื้นที่ประกาศ 
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทํางานรวมกันกับภาคีตาง ๆ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานราชการ องคกรชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน เปนตน 

๔) สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูล การเรียนรู การบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบ การ
ประชาสัมพันธสูสาธารณชน การพัฒนาระบบขอมูลระหวางกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศทุกระดับพื้นที่ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

๕) มีการชดเชยเพื่อเยียวยาใหผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา ทั้งดานสุขภาพ 
อาชีพ และสิ่งแวดลอม 

๖) สงเสริม สนับสนุน การฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเฝาระวังทางสังคม สุขภาวะ สิ่งแวดลอม 

กกพ.
คณะกรรมการกํากบั

กิจการพลังงาน

คพรฟ.
คณะกรรมการพัฒนาชุมชน

ในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟา

การชดเชย
การเยียวยา

ผูไดรับผลกระทบโดยตรง

•การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ชุมชนรอบโรงไฟฟา

•การประชาสัมพันธสูสาธารณะ

สนับสนุน
•การฟนฟูธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม
•การเฝาระวังทางสังคม
•สุขภาวะส่ิงแวดลอม

แผนพัฒนาโครงการชุมชนกระจายอํานาจ
สูชุมชน

ความรวมมือ
•ชุมชน ~ ชุมชน
•องคกรปกครองสวนทองถิ่น
•หนวยงานราชการ
•องคกรชุมชน
•สถานศึกษา/ศาสนสถาน

•ของชุมชน
•โดยชุมชน
•เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

แนวทางการบริหาร

นโ
ยบ

าย
ตัด

สิน
ใจ

การพัฒนาชุมชนการบริหารกองทุน



 

 ๖

ในการจดัสรร สกพ. ไดกันเงินไวไมเกินรอยละ ๕ เพื่อดําเนินการในกิจการ ดังนี ้
(๑) สํารองไวใชในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องตนจาก

ผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟาตามที่ กกพ. เห็นสมควร 
(๒) อุดหนุนใหกับการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ

โรงไฟฟาที่ไดรับการจัดสรรเงินจํานวนนอยไมเพียงพอตอการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่น ทั้งนี้ 
จํานวนเงินที่จะสนับสนุนใหกับแตละทองถิ่นใหขึ้นอยูกับความเหมาะสมตามที่ กกพ. กําหนด 

(๓) เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟา 
 

สกพ. โอนเงินกองทุนฯ เปนรายไตรมาสไมนอยกวารอยละ ๙๕ 
สําหรับใชในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟา
ในแตละพื้นที่ประกาศที่โรงไฟฟาของผูรับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟานั้น ๆ ตั้งอยู 

 

 

สําหรับเงินกองทุนในสวนที่จัดสรรใหใชในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟาในแตละพื้นที่
ประกาศที่โรงไฟฟาของผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟานั้น ๆ ตั้งอยูนั้น ใหจัดสรรเปน ๒ สวน 

สวนที่ ๑ ไมเกินรอยละ ๑๕ เปนคาใชจายในการบริหารจัดการประจําปสําหรับกองทุน
พัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ 

สวนที่ ๒ ไมนอยกวารอยละ ๘๕ เปนเงินอุดหนุนการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา โดยการเสนอโครงการชุมชนเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในพื้นที่ประกาศ 

“ฟนฟู” หมายความวา การทําใหทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟามีความเจริญงอกงาม ยั่งยืน 

“ทองถิ่น” หมายความวา พื้นที่และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟามีสิทธิไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา  

“พื้นที่ประกาศ” หมายความวา พื้นที่ที่ สกพ. ประกาศกําหนดใหเปนพื้นที่ที่มีสิทธิไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา  



 

๗ 

 

 
กองทุนพัฒนาไฟฟา มีประโยชน 

เพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟา 

โดย คพรฟ. ชุมชน กลุม องคกร สภาองคกร เครือขาย อบต. หนวยงาน 
สถานศึกษา ศาสนสถาน ที่อยูในพื้นที่ประกาศเปนผูเสนอโครงการชุมชนเพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุน 

 

การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา ๙๗(๓)

กองทุนพัฒนาไฟฟา

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา
ใชพื้นที่ประกาศ

เงินที่การไฟฟา/โรงไฟฟา
(ผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา)

นําสงเขากองทุน

๙๕% คพรฟ.

๕% สกพ.

สกพ. ดําเนินการ
1)สํารองไวใชในกรณีฉุกเฉิน
2)อุดหนุนใหกับกองทุนขนาดเล็ก
3)เพื่อการบริหารจัดการกองทุน

คาบริหาร
จัดการ

ไมเกิน ๑๕%

โครงการชุมชน
ไมนอยกวา

๘๕%



 

 ๘

o การสงเสริมสุขภาพและสุขภาวะ เชน การมีน้ําดื่ม/น้ําใช การชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบตรงจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา การสนับสนุนใหสถานีอนามัย/
สถานพยาบาลมีเวชภัณฑ เปนตน 

o การพัฒนาอาชีพ เชน การสนับสนุนการประกอบอาชีพของผูปวย/ผูทุกขยาก/ผู
ไดรับผลกระทบในชุมชน การสนับสนุนการประกอบอาชีพ การจัดตั้งกองทุนอาชีพ 
เปนตน 

o การพัฒนาการเกษตร เชน การสงเสริมการใหความรู/เพิ่มทักษะดานการพัฒนาการ
เกษตรแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกร การสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการพัฒนาการเกษตร เปนตน 

o การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เชน การสงเสริมการใหความรูดานเศรษฐกิจชุมชน การ
สงเสริมการรวมกลุมเศรษฐกิจชุมชน/การจัดการทรัพยากรชุมชน การสนับสนุน
อาคาร สถานที่/อุปกรณ/เครื่องมือดานเศรษฐกิจชุมชน เปนตน 

o การพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมกิจกรรมใหความรูในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการสนับสนุนการกอสราง/ซอมแซม/ตอเติม และติดตั้งโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
การสงเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสัมพันธภาพ เปนตน 

o การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เชน การสนับสนุน
อุปกรณการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/
นักศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูศาสนา/วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น เปนตน 

o การพัฒนาชุมชนและองคกรชุมชน เชน การสงเสริมการจัดการขอมูลชุมชนดวย
ตนเอง การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรชุมชน การสงเสริมและ
สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายองคกรชุมชน เปนตน 

o การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 
การสงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวังและการปองกันดานสิ่งแวดลอม การสงเสริม
กิจกรรมการรณรงคดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

o ฉุกเฉินและชวยเหลือผูทุกขยากเดือดรอน เชน การสนับสนุนเงินชวยเหลือในกรณี
เกิดภัยธรรมชาติทําใหเจ็บปวยและเสียชีวิต การสนับสนุนเงินชวยเหลือในกรณีเกิด
ความเสียหายจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาทําใหเจ็บปวยและเสียชีวิต เปนตน 

o พัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของกับกองทุน เชน การสงเสริมการใหความรูในเรื่องกองทุน
พัฒนาไฟฟา/ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ การสงเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ/อนุกรรมการ/กรรมการตําบล การสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา/ผูนํา/กลุม/ชุมชน/องคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน 

 
 



 

 ๙

รูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ 
ตามประเภทกองทุน 
 กองทนุประเภท ก 
 มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา (คพรฟ.) ทําหนาที่บริหารการใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟาในเขตพื้นที่ประกาศ และ 
          มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาตําบล (คพรต.) ทําหนาที่ในการ
บริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในเขตพื้นที่ประกาศประเภท ก ของแตละพื้นที่ปกครองเขตตาํบล 
 กองทนุประเภท ข 

มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา (คพรฟ.) ทําหนาที่บริหารการใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟาในเขตพื้นที่ประกาศ 
 กองทนุประเภท ค 

มีผูแทนจากเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่ประกาศ จํานวนไมเกินสาม
คน เปนผูพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเพื่อพัฒนาและฟนฟูทองถิ่น ตามที่ กกพ. กําหนด 

 

 

 



 

 ๑๐

ประเภทกองทุน 
(๑) กองทุนประเภท ก สําหรับพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่

มากพอตอการบริหารจัดการไดเต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา
มากกวาหาพันลานกิโลวัตต - ชั่วโมงตอป หรือมีรายไดมากกวาหาสิบลานบาทตอปขึ้น
ไป 

(๒) กองทุนประเภท ข สําหรับพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่
เพียงพอตอการบริหารจัดการในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา
ไมเกินหาพันลานกิโลวัตต - ชั่วโมง และมีรายไดมากกวาหนึ่งลานบาทแตไมเกินหาสิบ
ลานบาทตอป 

(๓) กองทุนประเภท ค สําหรับพื้นท่ีที่ไดรับการจัดสรรเงินนอย ควรมีการบริหาร
จัดการอยางจํากัด โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาไมเกินหนึ่งรอยลานกิโลวัตต - 
ชั่วโมงตอป และมีรายไดไมเกินหนึ่งลานบาทตอป 
 

ประเภทกองทุน กองทุนประเภท ก กองทุนประเภท ข กองทุนประเภท ค 

เงินที่ไดรับการจัดสรร มาก 
(มากกวา ๕๐ ลานบาท ตอป) 

 

ปานกลาง 
(มากกวา ๑ - ๕๐ ลานบาท ตอป) 

นอย 
(ไมเกิน ๑ ลานบาท ตอป) 

ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟา 

มากกวา ๕,๐๐๐ ลาน 
กิโลวัตต – ชั่วโมงตอป 

 

ตั้งแต ๑๐๐ – ๕,๐๐๐ ลาน
กิโลวัตต - ชั่วโมงตอป 

ไมเกิน ๑๐๐ ลาน 
กิโลวัตต - ชั่วโมงตอป 

องคประกอบการบริหาร
กองทุน 

๑. เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับ
การจัดสรรจากกองทุน
พัฒนาไฟฟา 

๒. คพรฟ. และ คพรต. 
๓. การจัดสรรเงิน และการ

อนุมัติโครงการ 
๔. การพัสดุ 
๕. การเงินและบัญชี 
๖. การตรวจสอบ การ

ติดตาม ประเมินผล 
๗. การประชาสัมพันธ 

 

๑. เงินหรือทรัพยสินที่
ไดรับการจัดสรรจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟา 

๒. คพรฟ.  
๓. การจัดสรรเงิน และ

การอนุมัติโครงการ 
๔. การพัสดุ 
๕. การเงินและบัญชี 
๖. การตรวจสอบ การ

ติดตาม ประเมินผล 
๗. การประชาสัมพันธ 

ผูแทนเทศบาลหรือ อบต. 
จํานวนไมเกนิ ๓ คน เปนผู
พิจารณาอนุมัติโครงการ
ชุมชนตามที่ สกพ. กําหนด 

 
 

 



 

 ๑๑

๒) คณะกรรมการพัฒนาชุมชน 
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟา : คพรฟ. 
           ทําหนาที่บริหารการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่น 
ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาในเขตพื้นที่ประกาศ 
 

ที่มาของ คพรฟ. 
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศสําหรับกองทุนประเภท ก ให สกพ. 

ดําเนินการเพื่อใหมี คพรฟ. ขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา ๑๕ คน และสูงสุดไมเกิน ๓๕ คน 
ตามที่ กกพ. กําหนด ประกอบดวย ผูแทนภาคประชาชน ผูแทนภาครัฐ และผูทรงคุณวุฒิ โดย
ใหมีผูแทนภาคประชาชนจํานวนไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด และมี
ผูทรงคุณวุฒิไดไมเกิน ๓ คน 
 

 แผนภาพแสดงจํานวนและสัดสวนของ คพรฟ. 
 

 
 
 



 

 ๑๒

ตัวอยางการสรรหา คพรฟ. ในกองทุนประเภท ข 
(กรณีตัวอยาง : กองทุนฯ มีพื้นที่ประกาศ ๕ ตําบล และตาํบล ก มีหมูบานจํานวน ๑๐ หมูบาน 
คพรฟ. จํานวน ๑๕ คน 
o คพรฟ. ภาคประชาชน จํานวน ๑๐ คน จาก  

ตําบล ก = ๔ คน  
ตําบล ข = ๒ คน 
ตําบล ค = ๒ คน 
ตําบล ง = ๑ คน 
ตําบล จ = ๑ คน 

o คพรฟ. ภาครัฐ จํานวน ๔ คน จาก 
ผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก = ๒ คน 
ผูแทนกระทรวงพลังงาน = ๑ คน  
ผูแทน สกพ. = ๑ คน 

o คพรฟ. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน 
 

ตัวอยางการสรรหา คพรฟ.  กองทุนประเภท ข

๑๐ หมูบาน
ในตําบล ก

ภาคประชาชน

ไมนอยกวา ๒ ใน ๓

๑๕ คนรวม

๑ คนผูทรงคุณวุฒิ

๔ คนผูแทนภาครัฐ
ผวจ.คัดเลือก (๒)
ผูแทนพลังงาน (๑)
ผูแทน สกพ. (๑)

๑๐ คนผูแทนภาคประชาชน

พื้นที่ประกาศม ี๕ ตําบล

ผูแทนหมูบาน

ตําบล ก

คพรฟ.

ตําบล ก (๔)
ตําบล ข (๒)
ตําบล ค (๒)
ตําบล ง (๑)
ตําบล จ (๑)

ผูแทนภาครัฐ

ผูทรงคุณวุฒิ

ผูแทนภาคประชาชน

หมู ๑ หมู ๒ หมู ๓ หมู ๔ หมู ๕

หมู ๖ หมู ๗ หมู ๘ หมู ๙ หมู ๑๐

 
 
 
 
 



 

 ๑๓

อํานาจหนาที่ คพรฟ. 
(๑) สามารถกําหนดพื้นที่ผูมีสิทธิไดรับ

ผลประโยชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟาใหแตกตาง
จากพื้นที่ประกาศได โดยความเห็นชอบของ 
กกพ. 

(๒) จัดทําและเสนอแผนยุทธศาสตร 
แผนงานประจําป แผนการจัดสรรเงิน เพื่อใชใน
การพัฒนาและฟนฟูทองถิ่นตอ กกพ. เพื่ออนุมัติ
และประกาศตอสาธารณชน 

(๓ )  ส ง เสริ ม  สนับสนุน ให มี ก ารสํ า รวจ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา โดยมีการศึกษาตามหลักวิชาการ และรับฟงความคิดเห็นประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อเสนอขอปรับปรุงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาตอ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
พื้นที่ประกาศ 

(๔) สงเสริมใหมีการสํารวจความตองการของประชาชน และสํารวจผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟาเปนประจําทุกป เพ่ือใชประกอบการจัดทําโครงการชุมชน 

(๕) พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพ่ือพัฒนาและฟนฟูทองถิ่น 
(๖) จัดใหมีสัญญา หรือขอตกลงโครงการชุมชน และเบิกจายเงินสนับสนุนตามแผนงานหรืองวดเงิน เพื่อ

การดําเนินงานโครงการชุมชน 
(๗) กํากับดูแลใหมีการบันทึกบัญชี และรายงานสถานะการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศตอ 

สกพ. เปนรายไตรมาสและรายป ตามระเบียบ วิธีการ และรูปแบบที่ กกพ. กําหนด 
(๘) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานโครงการชุมชน พรอมรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการชุมชนตอ สกพ. 
(๙) จัดจางและแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี 
(๑๐) จัดประชุม คพรฟ. อยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ 

การติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน และจัดทํารายงานการประชุมเปนหลักฐาน 
(๑๑) การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ อาจวาจางบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ชวยการ

ดําเนินงานตามความจําเปนและเหมาะสม และอาจวาจางบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผล
โครงการไดตามความเหมาะสม ตามที่ กกพ. กําหนด 

(๑๒) ประชาสัมพันธ หรือเผยแพรขอมูลกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศและผลการดําเนินงานตอ
สาธารณชน 

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่ประกาศ และ
เครือขายความรวมมือของ คพรฟ. ในพ้ืนที่ประกาศอื่น ๆ 

(๑๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทําการอยางใด ตามที่ คพรฟ. มอบหมาย 
(๑๕) กํากับดูแล และดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการที่ กกพ. กําหนด 
(๑๖) ในกรณีที่ประกาศระเบียบที่ กกพ. กําหนด ไมครอบคลุมถึงการดําเนินงานของ คพรฟ. ในพื้นที่

ประกาศ เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวมีลักษณะเฉพาะ ให คพรฟ. เสนอระเบียบที่เกี่ยวของเพิ่มเติมให กกพ. พิจารณาได
เทาที่จําเปน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ แนวทางที่ กกพ. กําหนด 

(๑๗) ดําเนินงานอื่นใดตามที่ กกพ. หรือ สกพ. มอบหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศ  ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ได
กําหนดไว 



 

 ๑๔ 

 



 

 ๑๕

คุณสมบตัิ คพรฟ. ภาคประชาชน 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ 

(๓) มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํา
กวาการศึกษาภาคบังคับ 

(๔) มีชื่อในทะเบียนบานที่อยูในพื้นที่ประกาศติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันที่
ดําเนินการสรรหา 

(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูชวยผูดําเนินงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ขาราชการการเมืองหรือผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรค
การเมือง 

(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๗) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๘) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต 

(๙) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๑๐) ไมเปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 

 (๑๑) ไมเคยเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายัง
ไมถึงหาปในวันดําเนินการสรรหา เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒) ไมเคยถูกไลออก ปลด
อ อ ก  ห รื อ ใ ห อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร 
หนวยงานของรัฐ เพราะทุจริตตอ
หนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 
หรื อถื อ ว าก ระ ทํ า ก า รทุ จริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๓) ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุน
พัฒนาไฟฟา 

 



 

 ๑๖

คุณสมบตัิ คพรฟ. ผูทรงคุณวุฒ ิ
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ 

(๓) มีความรู ความชํานาญ ประสบการณ ในดานสังคม สาธารณสุข พลังงาน 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา การเงิน หรือดานสื่อสาร 

(๔) มีชื่อในทะเบียนบานในจังหวัดที่โรงไฟฟาตั้งอยู 

(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือผูชวยผูดําเนินงานของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๗) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๘) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต 

(๙) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๑๐) ไมเปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 

(๑๑) ไมเคยเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษ
มายังไมถึงหาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๑๒) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจาก
ราชการ หนวยงานของรัฐ เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือ
ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๓) ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํา
กับกองทุนพัฒนาไฟฟา 

 
 
 



 

 ๑๗

การดํารงตาํแหนงของ คพรฟ. 
กรรมการ คพรฟ. มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับตั้งแตวันที่ไดรับประกาศ

แตงตั้ง โดยดํารงตําแหนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน ความในวรรคนี้ไมใหใชบังคับกบักรรมการ
ผูแทนภาครัฐ 

ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกําหนดสองป ใหกรรมการ คพรฟ. ในสวนของภาคประชาชน
ออกจากตําแหนงจํานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก หากจํานวนที่คํานวณไดมีเศษใหปดเศษทิ้งและ
ใหถือวาการออกจากตําแหนงดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ทั้งนี้การดําเนินการ
จับสลากใหดําเนินการลวงหนาตามสมควร 

กรรมการ คพรฟ. ที่พนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ คพรฟ. ขึ้นใหมเพื่อใหมี กรรมการ คพรฟ. ปฏิบัติงานไดอยาง
ตอเนื่อง ใหดําเนินการสรรหากรรมการ คพรฟ. ขึ้นใหมในภาคสวนเดียวกัน เปนการลวงหนา
กอนที่กรรมการ คพรฟ. ครบวาระ ตามสมควร 

ในกรณีที่กรรมการ คพรฟ. พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการสรรหาและ
แตงตั้งกรรมการ คพรฟ. ในภาคสวนเดียวกันแทนภายในสี่สิบหาวันนับตั้งแตวันที่ตําแหนงนั้น
วางลง และใหผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการ คพรฟ. ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการ คพรฟ. เหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการสรรหา
และแตงตั้งกรรมการ คพรฟ. แทนตําแหนงที่วางลงก็ได  และในการนี้ให คพรฟ. ประกอบดวย
กรรมการ คพรฟ. เทาที่เหลืออยู 

เมื่อกรรมการ คพรฟ. พนจากตําแหนงตามวาระ ใหทําการสงมอบงานแกกรรมการ 
คพรฟ. ที่ไดรับการแตงตั้งใหม ตามวิธีการที่ กกพ. กําหนด 



 

 ๑๘

การพนตําแหนงของ คพรฟ. 
(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) กรรมการผูแทนภาคประชาชนยายช่ือออกจากทะเบียนบานในพื้นที่ประกาศเกิน ๙๐ วัน 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของการเปนกรรมการ คพรฟ. 

(๕) ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดตอกนัโดยไมมีเหตุผลอนัสมควร 

(๖) ประธาน กกพ. มีคําสั่งใหพนจากตําแหนงตามมติ กกพ. หรือตามมติ คพรฟ. ไมนอยกวา
สองในสามของ คพรฟ. ที่เสนอให กกพ. พิจารณาใหพนจากตําแหนงเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
บกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีสวนไดสวนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟา หรือ
หยอนความสามารถ 

(๗) ผูมีอํานาจเสนอแตงตัง้ตามขอ ๑๔ (ผูวาราชการจังหวัด หรือขอ ๑๕ (กระทรวงพลังงาน) 
เสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผูแทนภาครัฐ 

การประชุม คพรฟ. 
ประธาน คพรฟ. หรือกรรมการ คพรฟ. ไมนอยกวาหนึ่งในสาม มีอํานาจในการเรียกประชุม 

การประชุม คพรฟ. ตองมีกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู และ
ตองมีกรรมการผูแทนภาคประชาชนเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เขารวมประชุม จึงถือเปนองค
ประชุม 

ถาประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานเปนประธานในการประชุม ถาประธาน
และรองประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในการประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในการประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

การลงมติของที่ประชุมใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตเมื่อที่ประชุมเสียง
ขางมากเห็นชอบใหลงมติลับ 

กรรมการและเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ออกหนังสือเชิญ
ประชุม โดยแจงให คพรฟ. ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๕ วัน และมีหนาที่บันทึกการ
ประชุม และสงรายงานการประชุมให คพรฟ. 
  



 

 ๑๙

๓) การสรรหา 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 
 

กอนการดําเนินการสรรหา 
 สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. ออกประกาศ ในเรื่อง  

๑) พื้นที่ประกาศ เพื่อใหทราบวากองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศแตละกองทุนมี
พื้นที่ประกาศครอบคลุมพื้นที่ตําบลใดบาง 

๒) ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ เพื่อใหทราบวาแตละ
กองทุนฯ เปนกองทุนประเภท ก ประเภท ข หรือประเภท ค 

๓) จํานวน คพรฟ. ของกองทุนประเภท ก และประเภท ข เพื่อใหทราบวาแตละกองทุนฯ  
มี คพรฟ. ทั้งหมด จํานวนเทาไร และเปน 

๓.๑)  คพรฟ. ภาครัฐ จํานวนเทาไร  และมาจาก ผวจ.คัดเลือกเทาไร/ผูแทน
กระทรวงพลังงานเทาไร/ผูแทน สกพ. เทาไร 

๓.๒) คพรฟ. ภาคประชาชน จํานวนเทาไร และมาจากตําบลใดเทาไร (รายตําบล) 
และ สกพ. มีหนังสือแจงปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพลังงาน ผูวาราชการ

จังหวัด นายอําเภอในพื้นที่ประกาศ และผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา เพื่อดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกและแตงตั้ง คพรฟ. ในภาพรวม 
 โดยไดแบงการดําเนินการสรรหา ออกเปน ๓ สวน 
 สวนที่ ๑ การสรรหา คพรฟ. ภาครัฐ และผูชวยเลขานุการ คพรฟ. 

สวนที่ ๒ การสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน 
สวนที่ ๓ การสรรหา คพรฟ. ผูทรงคุณวุฒิ 
 
โดยดําเนินการใน ๔ ขั้นตอนที่สําคัญ ดังแผนภาพ 

 

 



 

 ๒๐

 
 
 

สวนที่ ๑ การสรรหา คพรฟ. ภาครัฐ และผูชวยเลขานุการ คพรฟ. 
 ๑) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) โดยความเห็นชอบของ กกพ. 
แตงตั้งผูแทน สกพ. เปน คพรฟ. ภาครัฐ จํานวนกองทุนฯ ละ ๑ คน (กรรมการและเลขานุการ) 

 ๒) สกพ. มีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดคัดเลือกผูแทนจากสวนราชการสวนกลางที่
ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด ราชการสวนภูมิภาคหรือสวนทองถิ่นในพื้นที่ประกาศ หรือสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น กํานันหรือผูใหญบานในพื้นที่ประกาศ ที่มีประสบการณในการ
พัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การเกษตร สุขอนามัย หรืออุตสาหกรรม เปน
กรรมการในสัดสวนผูแทนภาครัฐ ตามจํานวนที่ กกพ. กําหนด เพื่อเปน คพรฟ. ภาครัฐ 

 ๓) สกพ. มีหนังสือแจงปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อสงชื่อผูแทนกระทรวงพลังงาน 
จํานวนไมเกิน ๒ คน ตามที่ กกพ. กําหนด เพื่อเปน คพรฟ. ภาครัฐ 

 ๔) สกพ. มีหนังสือแจงผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา เพื่อสงผูแทน จํานวน ๑ คน เปน
ผูชวยเลขานุการ คพรฟ. 

 



 

 ๒๑

สวนที่ ๒ การสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน 
ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน ไว ๖ ขั้นตอน โดย

แบงเปน  

ขั้นเตรียมการ (INPUT) ๓ ขั้นตอน คือ  

๑) การจัดสัมมนาผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน โดยจัดสัมมนานายอําเภอหรือหัวหนา
สวนราชการที่เทียบเทา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขต ทีม
ผูปฏิบัติงานภาคสนาม ซ่ึงตองมีสวนเกี่ยวของในการสั่งการ กํากับ ใหขอมูลทางวิชาการ จัดทํา
เอกสาร สนับสนุนการประชาสัมพันธ และอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ พรอมการติดตอ
สอบถาม 

๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดําเนินงานในระดับตําบล โดยจะจัดประชุม
ใหกับคณะกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีสวนสําคัญในการประชาสัมพันธขอมูล
กองทุนฯ และการสรรหากรรมการฯ และเปนกลไกหลักในการรับสมัครและจัดเวทีประชาคม
หมูบานเพื่อคัดเลือกตัวแทนหมูบาน 

๓) การประชาสัมพันธในระดับหมูบาน โดยจัดใหมีการประชาสัมพันธแบบมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในพื้นที่ดวยสื่อหลากหลายรูปแบบ เชน แผนพับ สื่อไวนิล วิทยุชุมชน เสียงตาม
สาย หอกระจายขาว การจัดทํา FOCUS GROUPS ตามกลุมชาวบาน และการเปดการประชุม
ระดับหมูบานตามที่แตละหมูบานจะดําเนินการได 

ขั้นเวทีคัดเลือก (PROCESS) ๓ ขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนไดกําหนดผลผลิต(OUTPUT)     
ไวดวย คือ 

๑) เวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชน เพื่อใหประชาชนในหมูบานหรือชุมชนนั้นมารวม
ประชาคมและลงมติคัดเลือกตัวแทนหมูบานหรือชุมชน  

๒) เวทีประชุมผูแทนหมูบานหรือชุมชนในตําบล เพื่อการคัดเลือกใหได คพรฟ. ภาค
ประชาชน 

๓) เวทีประชุมระดับกองทุน เพื่อการคัดเลือก คพรฟ.ผูทรงคุณวุฒิ ทําใหได คพรฟ. ทั้ง
คณะ 

    ดังแผนภาพ 



 

 ๒๒

ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ

•ครัวเรือนเขารวมไมนอยกวา ๓๐ %
•ผูแทนหมูบาน

สัมมนา
•นายอําเภอ
•สกพ. เขต
•ผูประสานงานสนาม

๑๑ เวทีประชาคม
หมูบาน/ชุมชน๑๑

•คพรฟ. ภาคประชาชน
•คพรต. ภาคประชาชน
•คพรต.อื่นๆ

ประชุมปฏิบัติการตําบล
•คณะกรรมการหมูบาน๒๒

เวทีประชุม
ผูแทนหมูบาน/ชุมชน

ในตําบล
๒๒

•คพรฟ.ผูทรงคุณวุฒิ

ประชาสัมพันธหมูบาน
•วิทยุชุมชน

•หอกระจายขาว
•เวทีชาวบาน

•อสม.
๕ วัน

๕ วัน
๕ วัน

๓๓
เวทีประชุม

ระดับกองทุน๓๓

เตรียมการ
INPUT

เวทีคัดเลือก
PROCESS

ผลผลิต
OUTPUT

 
 

ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงานคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน 
 

 
 

 ผูแทนหมูบาน 

 ผูมีสิทธิ์เลือกผูแทนหมูบานตองเปน 

ประชาชนในหมูบานหรือในชุมชนนัน้ๆเทานัน้ 

ผูแทนทกุหมูบานหรือ 
ทุกชุมชนในตําบลนั้น 



 

 ๒๓

โครงสรางการดําเนินงานคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชนแบบมีสวนรวม 
  ในการดําเนินงานสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชนครั้งนี้ มีผูรับผิดชอบดําเนินงานจาก 
๓ ภาคสวนที่สําคัญ คือ  

  ภาคสวนที่  ๑  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ผูวาราชการจังหวัด 
นายอําเภอ/หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา คณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน 

  ภาคสวนที่ ๒  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.)  
 ภาคสวนที่ ๓  ทีมที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ทีมที่ปรึกษาสวนกลาง ทีมที่ปรึกษา
ประจําภาค ผูประสานงานภาคสนาม 

 
 โดยแตละภาคสวนมีหนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและดําเนินงานประสานกัน 

 
แผนภาพ : โครงสรางการจัดการรวม 

สกพ.

โครงสรางการจัดการรวม  “พหภุาคี”

หมูบาน/ชุมชน

ตําบล

อําเภอ

จงัหวดั
(กองทุน)

กกพ.

สกพ.
เขต

ทีม
ที่ปรึกษา

ทีม
ที่ปรกึษา

ภาค

ผูประสานงาน
สนาม

สายดวน

ระบบ
ฐานขอมูล

เวที
กองทุน

เวที
ตําบล

เวทีประชาคม
หมูบาน/ชุมชน

 
 



 

 ๒๔

กําหนดเวลาในการประชาสัมพันธรวมกัน 
ชวงที ่ ภารกิจหลัก ระยะเวลา เนื้อหาที่เนน ชองทางสื่อ สื่อที่ใช 

๑ ประชาสัมพันธ  
(ทางเดียว) ใหเขาใจ
กองทุนกวาง ๆ 

๕ วันแรก 
(๑ - ๕) 

• ประโยชนของกองทุน
พัฒนาไฟฟา ตอ ครัวเรือน
ในหมูบาน หรือในชุมชน 

• วิทยุชุมชน 
• หอกระจายขาว

หมูบาน 

• CD  
• สคริปวิทยุ 
• ผูใหญบาน 

๒ เจาะเนื้อหาเชิงลึกโดย
การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูผานกลุม/เวที 
FOCUS GROUP  
 

๕ วันที่สอง 
(๖ - ๑๐) 

• ประโยชนของกองทุน    
ถาม – ตอบ 

• คณะกรรมการมีบทบาท
ชวยหมูบานอยางไร 

• คณะกรรมการมีบทบาท
อะไรบาง 

• หอกระจายขาว
หมูบาน 

• เวทีประชุมของ
ผูใหญบาน 

เวทีคุมบาน แตละคุม
บาน 

• ผูใหญบาน 
• กม. 
• สคริปวิทยุ 
 

๓ รณรงค/ประชาสัมพันธ
ใหประชาชนเขารวม
เวทีประชาคมหมูบาน
หรือชุมชน 
 

๕ วันที่สาม 
(๑๑ - ๑๕) 

• กําหนดการเวทีประชาคม
หมูบานหรือชุมชน 

• หอกระจายขาว
บาน 

• เวทีประชุมของ
ผูใหญบาน 

• ผูใหญบาน 
• กม. 
• สคริปวิทยุ 
 

๔ ประกาศผลผูไดรับการ
คัดเลือกเปนผูแทน
หมูบานหรือชุมชน 

๕ วันที่สี่ 
 

• ประกาศรายชื่อผูแทน
หมูบานหรือชุมชน 

• การนัดหมายคัดเลือก
ผูแทนตําบล - กองทุน 

• หอกระจายขาว
หมูบาน 

 

• ผูใหญบาน 
• กม. 
 

 

แผนภาพ : การประชาสัมพันธ 

 

ขั้นตอน : การประชาสัมพันธเชิงรุกโดยสื่อผสมในระดับหมูบาน

กม. 

•รายช่ือผูแทน
หมูบาน/ชุมชน
•กําหนดการประชุม
ระดับตําบล

•ติดประกาศที่
ศาลาประชาคม/
สถานที่จัด
ประชาคม
•ประกาศผาน
สือ่ผสม เสียงตาม
สาย
•แจงในที่ประชุม
รวม

ประกาศผลผูไดรับ
การคัดเลือก

ชวงที่ ๔ 

๑.บทบาทหนาที่
คณะกรรมการ
๒.คุณสมบัติ คพรต.
อื่นๆ
๓.กําหนดการ
ประชาคมหมูบาน

รณรงคใหประชาชน
เขารวมเวที
ประชาคมหมูบาน/
ชุมชน

ชวงที่ ๓

๑.ประโยชนกองทุน
๒.บทบาทหนาที่
คณะกรรมการ

•เวทีกลุมอาชีพ
•เวทีคุมบาน
•เวทีไมเปน
ทางการ

ทําเวที FOCUS 
GROUP โดย  กม.

ชวงที่ ๒

๑.ประโยชนกองทุน

•สื่อผสมเสียง
ตามสาย
•ประชุม กม.

ประชาสัมพันธ

ชวงที่ ๑

๕ วัน ๕ วัน ๕ วัน ๕ วัน



 

 ๒๕

รายละเอียดการดําเนินงานสรรหาในแตละเวที 
 

๑)  เวทีประชาสัมพันธระดับตําบล (การซักซอมความเขาใจเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟาและการ   
สรรหา คพรฟ.) มีขั้นตอนหลัก คือ 

ขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นเตรียมการ โดยอยูในความรับผิดชอบดําเนินงานรวมกันของภาค
นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา / เจาหนาที่ สกพ.ประจําเขต / ผูประสานงาน
สนามของบริษัทที่ปรึกษา (ภายหลังจากที่ไดจัดสัมมนารวมกันทั้ง ๓ ฝาย) ซึ่งมีขั้นตอนและ
กิจกรรมสําคัญ คือ 

ขั้นตอนที่  ๑  การจัดทําทะเบียนคณะกรรมการหมูบานเพื่อประโยชนในการติดตอ
ประสานงานรวมกันในการดําเนินงานสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศใน
ระดับหมูบานและชี้แจงเรื่องการสรรหา คพรฟ. ในภาพรวม แจกคูมือและเอกสารเพื่อดําเนินการ
สรรหา 

  ขั้นตอนที่ ๒  ชี้แจงเรื่องการประชาสัมพันธและแจกสื่อเรื่องการประชาสัมพันธในระดับ
หมูบานหรือชุมชน  พรอมจัดทําแผนการประชาสัมพันธในระดับหมูบาน 

  ขั้นตอนที่ ๓  ชี้แจงเรื่องการประชาคมหมูบานหรือชุมชน แจกเอกสารเพื่อการดําเนินการ 
พรอมจัดทําแผนการสรรหา/เวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชนและกําหนดการจัดเวทีประชุม
ตัวแทนหมูบานหรือชุมชนในตําบล 

  ขั้นตอนที่ ๔  สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานพรอมจัดทําเอกสารประกอบการ
เบิกจาย ดังนี้ 

o คาใชจายเวทีประชาสัมพันธระดับตําบล จํานวน ๑,๐๐๐ บาท/ตําบล 

o คาใชจายเวทีประชาคมหมูบาน จํานวน ๑,๐๐๐ บาท/หมูบาน 

o คาใชจายเวทีประชุมผูแทนหมูบานในตําบล จํานวน ๑,๐๐๐ บาท/ตําบล 

 

 

 

 



 

 ๒๖

เรียนรูรวมกัน 
 กองทุน 
 บทบาทคณะกรรมการ 
 ขั้นตอนคดัเลือก 



 

 ๒๗ 

๑) เวทีประชาสัมพันธระดับตําบล (การซักซอมความเขาใจเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟาและการสรรหา คพรฟ.) 
                       วัตถุประสงค เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับคณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน เพื่อใหดําเนินการตอ ในเรื่อง 

           -การรับสมัครผูแทนภาคประชาชน/การจัดเวทีประชาคมระดับหมูบานหรือชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนหมูบานหรือชุมชน โดยจัดใหมีการทําแผนการสรรหา/
ประชาคมหมูบานหรือชุมชน 
           -การประชาสัมพันธกองทุนพัฒนาไฟฟา/และการสรรหาผูแทนภาคประชาชน โดยจัดใหมีการทําแผนการประชาสัมพันธระดับตําบล/หมูบานหรือชุมชน 

เนื้อหา วิธีดําเนินการ สื่อ/อุปกรณ แบบฟอรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑.๑ ลงทะเบียนและแจก
เอกสาร 

 ลงทะเบียนผูเขารวมประชุมทุกคน 

 แจกเอกสาร (ใหผูใหญบาน) ประกอบดวย 
      - คูมือการสรรหา หมูบานละ ๑ เลม 
      - แบบบันทึกรายชื่อคณะกรรมการหมูบาน  

      - ซองเอกสารสําหรับ กม. ที่ใชในการจัดเวทีประชาคมหมูบาน (มีรายชือ่
หมูบาน กํากับ) หมูบานละ ๑ ซอง 

      - แผนพับ (สําหรบั กม. ทุกคน) 

- คูมือการสรรหา 
-ซองเอกสารสําหรับ กม. ที่ใช
ในการจัดเวทีประชาคม 

-แผนพับ 

แบบบันทึกรายชื่อ
คณะกรรมการหมูบาน 
 

กอนเริ่มประชุม ผูประสานงาน
ภาคสนาม 

๑.๒ การจัดทําทะเบียน

คณะกรรมการหมูบาน 
 ผูใหญบานกรอกขอมูลคณะกรรมการหมูบาน  ตามแบบบันทึกรายชื่อ กม.  

พรอมลงนามผูใหขอมูล  ดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเร่ิมประชุม  จัดสงใหผู
ประสานงานภาคสนาม  ผูประสานงานภาคตรวจสอบความถูกตอง 

 แบบบันทึกรายชื่อ

คณะกรรมการหมูบาน 

กอนเริ่มประชุม ผูประสานงาน

ภาคสนาม 

๑.๓ ชี้แจงวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนการประชุม 

 ผูประสานงานภาคชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการประชุม คูมือการสรรหา  ๑๕ นาที ผูประสานงาน
ภาคสนาม 

๒. เรียนรูรวมกัน  ชี้แจงเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟา   

 บทบาทของ คพรฟ. 

 คุณสมบัติ คพรฟ  

 ขั้นตอนการคัดเลือก 
 

-แผนพับกองทุน 
-คูมือการสรรหา 

-ไวนิลกองทุน 

 ๓๐ นาที ผูประสานงาน
ภาคสนาม 

๓. ฟงสื่อทางเสียงและจัดทํา

แผนประชาสัมพันธการ    
สรรหาระดับหมูบานและ
ตําบล 

 เปดสื่อทางเสียงใหผูเขารวมประชุมรับฟงรวมกัน 

 แบงกลุมตามหมูบานเพื่อจัดทําแผนประชาสัมพันธการสรรหากรรมการฯระดับ
หมูบาน (จัดเก็บไวที่ผูใหญบาน เพื่อปฏิบัติตามแผน) 

 รวบรวบแผนประชาสัมพันธการสรรหากรรมการฯระดับหมูบานมาสรุปเปน
แผนการสรรหากรรมการฯระดับตําบล  (ผูประสานงานภาคสนามจัดเก็บ) 

 

- CD ประชาสัมพันธ ๓ แผน 

- สคริปประชาสัมพันธ ๓ แผน 

-แผนการประชาสัมพันธการ

สรรหาฯ ระดับหมูบาน 
-แผนการประชาสัมพันธการ
สรรหาฯ ระดับตําบล 

 

๓๐ นาที ผูประสานงาน

ภาคสนาม 



 

 ๒๘ 

เนื้อหา วิธีดําเนินการ สื่อ/อุปกรณ แบบฟอรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๔. ชี้แจงการทําเวทีประชาคม
หมูบานเพื่อดําเนินการสรรหา
ผูแทนหมูบาน  และจัดทํา

แผนจัดทําแผนสรรหา/เวที
ประชาคมหมูบาน/ประชุม

ตัวแทนหมูบานในตําบล 

 คัดเลือกผูแสดงบทบาทสมมติโดย กม. ที่เขารวมประชุม  ๒  เวที 
     ๑)เวทีประชาสัมพันธในคุมบาน   
     ๒)เวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกตัวแทนหมูบาน 

 แสดงบทบาทสมมติ  โดยใชเอกสารจริงประกอบการแสดง 

 จัดทําแผนสรรหา/เวทีประชาคมหมูบานและกําหนดการจัดเวทีประชุมตัวแทน
หมูบาน  จัดทํา ๓ ชุด สงนายอําเภอ  สกพ.เขต และบริษัทที่ปรึกษา 

-แผนพับ 
-โปสเตอรการจัดเวทีประชาคมฯ
หมูบาน 

-คูมือการสรรหา 
-ซองเอกสาร 

 ๔ นาที ผูประสานงาน
ภาคสนาม 

๕. สนับสนุนเงินคาใชจายใน
การจัดเวที 

 ผูประสานงานชี้แจงคาใชจายในการจัดเวที  จายเงิน พรอมจัดทําหลักฐานใบ
รับเงินคาใชจาย ดังนี้ 
๑)เวทีประชาคมหมูบาน   จายใหกับผูใหญบาน/ชมุชนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เซ็น

รับเงินในใบรับเงินหมูบาน 
๒)เวทีประชาสัมพันธระดับตําบล  จํานวน ๑,๐๐๐ บาท จายใหกํานัน  

๓)เวทีประชุมผูแทนหมูบานในตําบล  จํานวน ๑,๐๐๐ บาท จายใหกํานัน 
คาใชจายขอ ๒และ ๓ เซ็นรับเงินในใบรับเงินตําบล 

  ผูประสานงานภาคสนามตรวจสอบความถูกตองและเก็บรวบรวมใบรับเงิน 

  ๓๐ นาที ผูประสานงาน
ภาคสนาม 

๖.๑ บันทึกผลการประชุม  จัดทําแบบบันทึกผลการการจัดประชุม   แบบบันทึกผลการจัดประชุม ๑๕ นาที ผูประสานงานภาค 

๖.๒ การรายงานผลและจัดสง

เอกสาร 

  ผูประสานงานภาคสนาม  จัดสงเอกสาร  ดังน้ี 

  นายอําเภอ   
-แผนประชาสัมพันธฯระดับตําบล 

-แผนการสรรหา/เวทีประชาคมหมูบาน และประชุมตัวแทนหมูบานในตําบล 
-แบบบันบันทึกผลการจัดประชุม 

สกพ. เขต  (เหมือนนายอําเภอ) และแบบบันทึกรายชื่อคณะกรรมการหมูบาน 
สกพ. (ผานบริษัทที่ปรึกษา)  ใสในซองเอกสารที่จัดเตรียมไวให 

-ใบลงทะเบียน 
-แบบบันทึกรายชื่อคณะกรรมการหมูบาน 

-ใบรับเงินตําบล/ ใบรับเงินหมูบาน 
-แผนประชาสัมพันธการสรรหาคณะกรรมการฯระดับตําบล 

-แผนการสรรหา/เวทีประชาคมหมูบาน และประชุมตัวแทนหมูบานในตําบล 
-แบบบันทึกผลการจัดประชุม 

 ซองเอกสารจัดสงบริษัทที่

ปรึกษา 

หลังการประชุม ผูประสานงานภาค 



 

 ๒๙

๒) เวทีสรรหาระดับหมูบาน (การประชาคมหมูบานหรือชุมชนเพื่อดําเนินการสรรหาผูแทนหมูบานหรือชุมชน) 

  ขั้นตอนน้ีอยูในความรับผิดชอบดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน  ซึ่งมีขั้นตอนและ
กิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี 

  ขั้นตอนที่ ๑  มีการประชาสัมพันธเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟา/คณะกรรมการกองทุนฯ/การสรรหา
คณะกรรมการกองทุนฯ โดยเสียงตามสาย/หอกระจายขาวของหมูบาน/วิทยุชุมชน(ถามี) อยางนอย ๑๕ วัน
กอนวันจัดเวทีประชาคมหมูบาน ซึ่งควรจัดแบงเน้ือหาในการประชาสัมพันธเปนชวง ๆ ชวงละ ๕ วัน 

  ขั้นตอนที่  ๒  มีการประชาสัมพันธในรูปแบบการจับกลุมพูดคุยถึงความสําคัญในการสรรหา
คณะกรรมการกองทุนฯ ใหไดคนเกง คนดี จะไดบริหารกองทุนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

  ขั้นตอนที่ ๓  จัดเวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชนตามแผนการสรรหาที่กําหนดไว โดยในการประชาคม
ตองจัดใหมีประธานการประชาคมและผูบันทึกผล มีการชี้แจงเรื่องที่มีการประชาคม เรื่องการดําเนินการ
คัดเลือกและ ประกาศผลการคัดเลือกเรียงลําดับ และบันทึกผลการประชาคม 

  ขั้นตอนที่ ๔  คณะกรรมการหมูบานหรือชุมชนจัดทําหนังสือแจงผลการคัดเลือก พรอมบันทึกผลการ
ประชาคมใหนายอําเภอ และ สกพ.เขต รวมทั้งติดประกาศผลการคัดเลือกผูแทนหมูบานหรือชุมชนในที่
สาธารณะตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน 

 

 
  



 

 ๓๐

 

  

 

ลําดับ

๑

ผูรับผิดชอบ/สื่อที่ใช ผลผลิตที่ได กิจกรรม

ผูใหญบาน (ประธาน)

ใบลงทะเบียน
ชี้แจง

วัตถุประสงค
ขั้นตอนการประชุม

๒

แผนพับ คูมือ

ประชาชน
เขาใจ

มีสวนรวม

๓

๔

โปสเตอร

ไวนิล

เรียนรูรวมกัน
•กองทุน
•บทบาทคณะกรรมการ
•คุณสมบัติผูสมัคร
•ขั้นตอนคัดเลือก

แนะนําตัวผูเขารับการคัดเลือก

๕ แบบบันทึก 
สงนายอําเภอ/สกพ.เขต

ใบสมัคร
ประชาชนรูจัก

ผูเขารับการคัดเลือก

ซองใสเอกสาร

ชี้แจงวิธีการคัดเลือก
และดําเนินการคัดเลือก

ผลการ
คัดเลือก
/จับสลาก

ประธาน กม./กช.

+
ที่ประชุม

รับรอง/รายงานผล

ผูแทน
หมูบานหรือชุมชน

ประชาสัมพันธ
ในหมูบานหรือชุมชน

เวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชน



 

 ๓๑ 

๒) เวทีสรรหาระดับหมูบานหรือชุมชน (การประชาคมหมูบานหรือชุมชนเพื่อดําเนินการสรรหาผูแทนหมูบานหรือชุมชน)   
   วัตถุประสงค เพื่อสรรหาผูแทนหมูบานหรือชุมชนในพื้นที่ประกาศ หมูบานหรือชุมชนละ ๑ คน 
 

เนื้อหา วิธีดําเนินการ/SESSION สื่อ/อุปกรณ แบบฟอรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑.๑ ลงทะเบียนและจัดสถานที่
ประชาคม 

 ผูเขารวมเวที ลงทะเบียนในใบลงทะเบียนเวทีประชาคมหมูบาน เมื่อลงทะเบียน
แลวนั่งในที่ที่จัดไวให 

 

 -ใบลงทะเบียนเวที
ประชาคมหมูบาน 

 
 

 

กอนเริ่มเวทีประชาคม กม 

๑.๒ เปดเวทีประชาคม/ชี้แจง

วัตถุประสงคและขั้นตอนของ
การจัดเวทีประชาคมหมูบาน

หรือชุมชน 

 ประธานในการเวทีประชาคม ชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคมหมูบาน
หรือชุมชน ตามคูมอืการสรรหา 

คูมือการสรรหา  

 
 

 
 

 

๑๕ นาที ประธานในเวที

ประชาคม 

๒. เรียนรูรวมกัน เร่ือง 

กองทุนพัฒนาไฟฟา/บทบาท/
การสรรหาคณะกรรมการ

กองทุน 

 ใหความรูเร่ืองกองทุนพัฒนาไฟฟา 

 ใหความรูเร่ืองบทบาท คพรฟ. 

 ใหความรูเร่ืองคุณสมบัติ คพรฟ. ภาคประชาชน 

 ใหความรูเร่ืองขั้นตอนการคัดเลือก 

-คูมือการสรรหา 

-แผนพับ 
-ไวนิลความรูเรื่องกองทุน/

กรรมการ 

 

 
 

 
 

 

๑๕ นาที กม 

๓. ประกาศรายชื่อผูเขารับการ

คัดเลือก แนะนําตัว รับรอง
คุณสมบัต ิ

 กม.ประกาศรายชื่อผูเขารับการคัดเลือกทั้งหมด และใหผูเขารับการคัดเลือก
ทั้งหมดแนะนําตัวเอง 

 หากมีผูทักทวงเร่ืองคุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือกคนใด ใหบันทึกคําทักทวง
ไวในแบบบันทึก 

-โปสเตอรเวทีประชาคม

หมูบานเพื่อดําเนินการ 
สรรหาผูแทนหมูบาน 

-แบบบันทึกคํารับรอง
คุณสมบัติ คพรฟ. ภาค

ประชาชน 
 
 

 ๑๕ นาที กม 



 

 ๓๒

เนื้อหา วิธีดําเนินการ/SESSION สื่อ/อุปกรณ แบบฟอรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๔. การคัดเลือก ประธานเวทีประชาคมชี้แจงวิธีการคัดเลือก และดําเนินการคัดเลือก - โปสเตอร 

- กระดาน/กระดาษคลิปชารต 
 

 

 ๓๐ นาที กม 

๕.๑ ประกาศผลการคัดเลือก

ผูแทนหมูบานหรือชุมชนตอ
เวทีประชาคมและรับรองผล 

 ประธานเวทีประชาคม ตรวจสอบผลการคัดเลือกผูแทนหมูบานหรือชุมชน และ
ประกาศใหที่ประชุมประชาคมทราบ โดยเรียงลําดับผลคะแนนจากมากไปหานอย 

หากไมมีผูทักทวงใหถือวาผลการคัดเลือกผูแทนหมูบานหรือชุมชนสมบูรณ หากมี
การทักทวงใหที่ประชุมประชาคมตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งน้ีคะแนนของผูเขารับการ

คัดเลือกทุกคนเมื่อรวมกันแลวจะตองไมเกินยอดรวมของจํานวนผูลงทะเบียนใน
ใบลงทะเบียน (ประชาชนในหมูบานหรือชุมชน) หากเกินใหมีการคัดเลือกใหม 

 
 

 ใบลงทะเบียน 

(ประชาชนในหมูบาน
หรือชุมชน) 

๓๐ นาที ประธาน 

๕.๒ จัดทําแบบบันทึกผล  บันทึกผลการจัดเวทีประชาคมหมูบานทุกข้ันตอนโดยใหประธานเวทีประชาคม
และผูบันทึกผลลงนาม 
 

 -แบบบันทึกผลการจัด
เวทีประชาคมหมูบาน 

๑๕ นาที  

๕.๓ การประกาศผล/การ
รายงานผลและจัดสงเอกสาร 

 ติดประกาศผลตอสาธารณะในหมูบาน และประกาศเสียงตามสายหอกระจาย
ขาวในหมูบานและ กม. จัดสงเอกสาร ดังนี้ 

 นายอําเภอ 
- แบบบันทึกผลฯ 

 กม.  ใสเอกสารในซองจดหมายที่จัดเตรียมให 

- แบบบันทึกผลฯ 
 

-แบบบันทึก - ซองจดหมายจัดสง
บริษัทที่ปรึกษา 

หลังการจัดเวที
ประชาคม 

กม. 



 

 ๓๓

๓) เวทีสรรหาระดับตําบล (การประชุมผูแทนหมูบานหรือชุมชนในตําบลเพื่อคัดเลือก คพรฟ. ภาค
ประชาชน) 

ขั้นตอนที่ ๑  เมื่อนายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา ไดรับแจงรายชื่อผูแทนหมูบาน
หรือชุมชนครบทุกหมูบานหรือชุมชนของแตละตําบลแลว ใหมีการจัดประชุมผูแทนหมูบานหรือชุมชน
ในตําบล โดยประธานการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนการคัดเลือก 

 ขั้นตอนที่ ๒  สกพ.เขตใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาใน
พื้นที่ประกาศ 

ขั้นตอนที่ ๓  ผูแทนหมูบานหรือชุมชนในตําบลทุกคนที่ไดรับการคัดเลือกแนะนําตัวและแสดง
วิสัยทัศนเรื่องแนวทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ (คนละไมเกิน ๕ นาที) 

ขั้นตอนที่ ๔  นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา ชี้แจงวิธีการคัดเลือก คพรฟ.
ภาคประชาชน และดําเนินการคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน โดยคัดเลือกกันเองเพื่อเปน คพรฟ. 
ภาคประชาชน จํานวนตามประกาศของ สกพ. 

 ขั้นตอนที่ ๕  ผูประสานงานภาคสนามบันทึกผลการคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน 

จัดใหมีการประกาศรายช่ือผูแทนหมูบานหรือชุมชนแทนผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน คพรฟ.ภาค
ประชาชน ใหประชาชนไดรับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

 ๓๔

 

 

 
 

เวทีประชมุตาํบล

ลําดับ

๑
ผูรับผิดชอบ/สื่อที่ใช ผลผลิตที่ได กิจกรรม

นายอําเภอ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

(ประธาน)
ใบลงทะเบียน

๒

คูมือ

ผูเขารวม
ประชุม
เขาใจ

ชี้แจงทําความเขาใจ
บทบาทหนาที่

คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศสกพ.เขต

๔
ชี้แจงวิธีการคัดเลือก คพรฟ. 

ภาคประชาชน 
และดําเนินการคัดเลือก

บันทึกผลการคัดเลือก 
คพรฟ.ภาคประชาชน 

แจงนายอําเภอ

บันทึกผลการคัดเลือก

สอบถามความตองการ
ฝกอบรม สรุปบทเรียนเวที

ประชาคมหมูบาน

๕

ชี้แจง

วัตถุประสงค
ขั้นตอนการประชุม

๓

โปสเตอร
ผูแทนหมูบานแนะนําตัว

และแสดงวสิัยทัศน

ประกาศ
รายชื่อ-นามสกุล

ผูแทนหมูบานนายอําเภอ/
ผูท่ีไดรับมอบหมาย

นายอําเภอ/
ผูที่ไดรับมอบหมาย

(ประธาน)

-แบบบันทึก
- แบบสอบถาม

- แบบสรุปบทเรียน
-สง สกพ. เขต

ผูประสานงานภาคสนาม ซองใสเอกสาร



 

 ๓๕

๓) เวทีประชุมผูแทนหมูระดับตําบล  (การประชุมผูแทนหมูบานหรือชุมชนในตําบลเพื่อคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน) 
เพื่อจัดประชุมตัวแทนหมูบานหรือชุมชนในตําบล เพื่อคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน (ตัวแทนตําบล) 
เพื่อสอบถามความตองการดานการฝกอบรมของ คพรฟ. และประชาชนในพื้นทีแ่ละเพื่อระดมความคิดเห็น/สรุปบทเรียนเรื่องการจัดเวทีประชาคมหมูบาน 
 

เนื้อหา วิธีดําเนินการ สื่อ/อุปกรณ แบบฟอรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑.๑ ลงทะเบียน  ผูเขารวมเวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชนในตําบลลงทะเบียนการเขา

รวมประชุม  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนภาคสวนใดตามใบลงทะเบียน 
 
 

 ใบลงทะเบียน กอนการประชุม ผูประสานงาน

ภาคสนาม 

๑.๒ เปดเวทีปะระชุม/ชี้แจงวัตถุประสงคและ

ขั้นตอนของการจัดประชุมผูแทนหมูบานหรือ
ชุมชนในตําบล   

 ประธานในการเวทีประชาคม (นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการที่
เทียบเทา) เปดเวทีประชุม  ชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม 

คูมือการสรรหา  ๑๕ นาที ประธานเวทีประชุม

(นายอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการที่
เทียบเทา) 

 

๒. ชี้แจงบทบาทหนาที่คณะกรรมการกองทุนฯ  สกพ.เขต ในฐานะผูกํากับเวทีประชุม ชี้แจงขั้นตอนของการจัดประชุมฯ  
ชี้แจงทําความเขาใจเรื่องบทบาทหนาที่ของกรรมการกองทุน 

สื่อบรรยายของ 
สกพ.เขต 
 

  สกพ.เขต 

๓. แนะนําตัวผูแทนหมูบานและแสดงวิสัยทัศน  ผูแทนแตละหมูบานแนะนําตัวและแสดงวิสัยทัศน (คนละไมเกิน ๕ นาที) 
 

คูมือการสรรหา ใบรับรองผลการคัดเลือก
ผูแทนหมูบานหรือชุมชน

ทั้งหมด 
 

๓๐ นาที  ประธาน 
สกพ.เขต 

๔. คัดเลือก คพรฟ.ภาคประชาชน 
 

 ประธานการประชุมชี้แจงวิธีการคัดเลือกและดําเนินการคัดเลือก  คูมือการสรรหา 

 โปสเตอร 

ใบสมัคร คพรฟ. 
ผูทรงคุณวุฒิ 

๓๐ นาที ประธานเวทีประชุม 
สกพ.เขต 

ผูประสานงาน
ภาคสนาม 

 

๕.๑ การจัดทําแบบบันทึกผล  ผูประสานงานภาคสนามบันทึกผลการจัดเวทีประชุมผูแทนหมูบานใน

ตําบลทุกขั้นตอนโดยใหประธานเวทีประชุมและผูบันทึกผลลงนาม 
 

 แบบบันทึกผลประชุม

ผูแทนหมูบานในตําบล 

๑๕ นาที ผูประสานงาน

ภาคสนาม 



 

 ๓๖

เนื้อหา วิธีดําเนินการ สื่อ/อุปกรณ แบบฟอรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๕.๒ การประกาศผล/การรายงานผลและจัดสง

เอกสาร 
 นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาจัดทําและติดประกาศ

เผยแพรผลการสรรหาใหประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน 

 ผูประสานงานภาคสนามสนับสนุนนายอําเภอในการจัดทําเอกสารและ
การจัดสงเอกสารให สกพ. ดังนี้ 

-แบบบันทึกผลการประชุม 
-แบบสอบถามความตองการ 

-แบบแบบบันทึกความเห็น/สรุปบทเรียน เรื่องการจัดเวทีประชาคม 

  หลังการประชุม ประธาน 

ผูประสานงาน
ภาคสนาม 

๕.๓ สอบถามความตองการ การไดรับการ

ฝกอบรม 
 ผูประสานงานภาคสนามระดมความคิดเห็น 
คําถาม ๑ : ตองการให สกพ./กองทุนพัฒนาไฟฟาฯจัดอบรมในเร่ืองอะไร

ใหกับ คพรฟ. 
คําถาม ๒ : ตองการให สกพ./กองทุนพัฒนาไฟฟาฯจัดอบรมในเร่ืองอะไร

ใหกับ ประชาชนในพื้นที่ประกาศ 

หนังสือแจง สกพ. 

ประกาศเผยแพร 

แบบสอบถามความ

ตองการ 

๑๕ นาที ผูประสานงาน

ภาคสนาม 

๕.๔ ระดมความคิดเห็น/สรุปบทเรียนเร่ืองการ

จัดเวทีประชาคมหมูบาน 
 ผูประสานงานสนาม ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 

ตามประเด็นคําถามในแบบสอบถามและบันทึกผลการสรุปบทเรียนเร่ือง
การจัดเวทีประชาคมหมูบานที่ผานมา และบันทึกผล 

คูมือการสรรหา แบบบันทึกความเห็น/สรุป

บทเรียน เรื่องการจัดเวที
ประชาคม 

๑๕ นาที ประสานงาน 

ภาคสนาม 



 

 ๓๗

แผนผงัการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟา 

ในพื้นทีป่ระกาศ และแนวปฏิบัติสาํหรบัผูที่เกี่ยวของ 
 

๑. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ผูวาราชการจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. 

 ออกประกาศกําหนดพื้นที ่ประเภทการบริหารเงินกองทุนฯ จํานวน คพรฟ. 

ประชาสมัพันธการดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟา และการ 

สรรหา คพรฟ. 

  

มีหนังสอืแจงปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงพลังงาน 
ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ

ในพื้นทีป่ระกาศ เพือ่ดําเนินการ 

- แนวทางการสรรหา 
- การขอความรวมมอื 

แตงตั้งผูแทน สกพ. เปนผูแทนภาครัฐใน 
คพรฟ. (กรรมการและเลขานุการ) 

มีหนังสอืแจงผูรับใบอนุญาตแตงตัง้ผูแทน
เขารวมเปนผูชวยเลขานกุาร ใน คพรฟ. 

ผวจ. ไดรับหนงัสอืแจงจาก สกพ. 

แตงตั้งผูแทน ผวจ. เขารวมเปน คพรฟ. 
ภาครัฐ ตามจํานวนที่ กกพ. กําหนด 

และแจงรายชือ่ให สกพ. ทราบ 

มอบหมายนายอําเภอในพื้นทีด่ําเนินการ  
สรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาใน
พื้นที่ประกาศ ตามจํานวนที ่กกพ. กําหนด 

สกพ. เขต 
ประสานงาน  



 

 ๓๘

๓. นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบเทาในพื้นที่ประกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอําเภอ/หัวหนาสวนราชการท่ีเทยีบเทา 
 ไดรับหนังสอืแจงจาก สกพ. 

มอบหมาย คกก.หมูบานหรอืชมุชนดําเนนิการ 
ดังนี ้
กองทุนประเภท ข: สรรหา ผูแทนหมูบานหรือ
ชุมชน 

สกพ. เขต 
ประสานงาน  

คกก.หมูบานหรือชุมชนแจงรายชื่อผูแทน
หมูบาน  

พรอมแบบฟอรมประวัติและเอกสารรับรอง 

มีหนังสอืแจงรายชือ่ผูไดรับการสรรหาเปน คพรฟ. ภาคประชาชน ทั้งคณะให สกพ.เขต ทราบ 

จัดการประชมุผูแทนหมูบานหรือชมุชน เพือ่
ดําเนินการ 

๑. คัดเลือก คพรฟ.ภาคประชาชน ตามจํานวน
ที่ สกพ. กําหนด 



 

 ๓๙

แนวปฏิบัติ 

สําหรับนายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา 

ในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นท่ีประกาศ 

กองทุนประเภท ข 

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

๑)  เขารวมสัมมนากับเจาหนาที่ สกพ.ประจําเขต และทีมผูประสานงานภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา 

เพื่อวางแผนการดําเนินงานสรรหารวมกัน 
 

๒)  เขารวมและใหความอนุเคราะหตอเจาหนาที่ สกพ.ประจําเขตและผูประสานงานภาคสนามของบริษัทที่

ปรึกษา ในการประสานงานเพื่อดําเนินการจัดเวทีประชาสัมพันธระดับตําบลในการชี้แจงแนวทางการสรรหา

ตอคณะกรรมการหมูบานทุกคน เพื่อจัดทําแผนการประชาสัมพันธในระดับหมูบาน และแผนการสรรหา/

เวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชน 
 

๓)  ใหความรวมมือ โดยสนับสนุนใหคณะกรรมการหมูบานจัดใหมีการประชาคมหมูบานหรือ

ชุมชนเพื่อดําเนินการสรรหาผูแทนหมูบานๆ ละ ๑ คน (ซึ่งสามารถไดรับการคัดเลือกเปน คพรฟ.ภาค

ประชาชน ได) 
 

๔)  เขารวมและใหความอนุเคราะหตอเจาหนาที่ สกพ.ประจําเขตและผูประสานงานภาคสนามของบริษัทที่

ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดเวทีประชุมผูแทนหมูบานในตําบล เพื่อคัดเลือก คพรฟ.ภาคประชาชน  

เมื่อดําเนินการสรรหาแลวเสร็จ มหีนังสือแจงรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาพรอมเอกสารรับรองคุณสมบัติ

ให สกพ.เขต และประกาศเผยแพรผลการสรรหาใหประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

สิ่งที่ไดรับจากบริษัทที่ปรึกษา : 
i. คูมือการสรรหา พรอมแผนงาน / ขั้นตอน / ตารางนัดหมาย / รายชื่อและโทรศัพทผูเกี่ยวของ / เอกสารดําเนินงาน 

ii. คาใชจายในการดําเนินงาน (สําหรับนายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา)  



 

 ๔๐

แนวปฏิบัติ 

สําหรับคณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน 

ในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นท่ีประกาศ 

กองทุนประเภท ข 

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

๑)  เขารวมเวทีประชาสัมพันธระดับตําบล ที่นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา / เจาหนาที่ 

สกพ.ประจําเขต /และผูประสานงานภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาจัดชี้แจงแนวทางการสรรหาตอคณะกรรมการ
หมูบานทุกคน เพื่อจัดทําแผนการประชาสัมพันธในระดับหมูบาน และแผนการสรรหา/เวทีประชาคมหมูบาน

หรือชุมชน 
 

๒)  จัดใหมีการประชาสัมพันธการสรรหาดวยรูปแบบที่มีอยู เชน เสียงตามสาย/หอกระจายขาว วิทยุชุมชน 
การจัดเวทีชี้แจงระดับคุมบาน/กลุม เปนตน ตามแผนการประชาสัมพันธที่กําหนดไว ดวยสื่อที่ สกพ. และบริษัทที่
ปรึกษาจัดทําและมอบใหในวันประชุมเวทีประชาสัมพันธระดับตําบล โดยใหมีการประชาสัมพันธลวงหนาไมนอย

กวาสิบหาวัน เพื่อรณรงคใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งเขารวมเวทีประชาคม 
 

๓)  จัดใหมกีารประชาคมหมูบานหรือชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนหมูบานหรือชุมชนๆ ละ ๑ คน 

ทั้งนี้ ใหดําเนินการสรรหาภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการหมูบานหรือชุมชนไดรับแจงจาก

นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา  

เมื่อดําเนินการสรรหาผูแทนหมูบานหรือชุมชนแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการหมูบานหรือชุมชนมีหนังสือ

แจงรายชื่อผูที ่ไดรับการสรรหาพรอมเอกสารรับรองคุณสมบัติใหนายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการที่

เทียบเทา และ สกพ.เขต และประกาศเผยแพรผลการสรรหาใหประชาชนในพื้นที่รับทราบตามขั้นตอนปฏิบัติ

ทั่วไปของคณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สิ่งที่ไดรับจากบริษัทที่ปรึกษา : 
๑. คูมือการสรรหา พรอมแผนงาน / ขั้นตอน / ตารางนัดหมาย / รายชื่อและโทรศัพทผูเกี่ยวของ / เอกสารดําเนินงาน 

๒. สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ 

๓. คาใชจายในการดําเนินงาน (สําหรับเวทีประชาคมหมูบาน)   



 

๔๑ 

 

การติดตอประสานงานในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นท่ี

ประกาศ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ไดมีการจัดตั้งสํานักงานประจําเขต

จํานวน ๑๓ เขต เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินงานของ สกพ. ในการใหบริการผูใชพลังงาน ผูประกอบ
กิจการไฟฟา และผูสนใจทั่วไป โดยมีรายละเอียดการสถานที่ตั้งและการติดตอประสานงาน ดังนี้ 

สํานักงานประจําเขต จังหวัดที่รับผิดชอบ การติดตอประสานงาน 

เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม  

ชั้น ๒ อาคารแอรพอรตบิซิเนสพารก 

๙๐ ถ. มหิดล ต.หายยา อ.เมือง

เชียงใหม จ.เชียงใหม ๕๐๑๐๐ 

เชีย งราย  พะ เยา ลํ าปาง  ลํ าพูน 

เชียงใหม และแมฮองสอน 

โทรศัพท ๐๕๓-๒๐๓๔๓๓-๔  

โทรสาร  ๐๕๓-๒๗๑๗๑๙ 

 

เขต ๒ จังหวัดพิษณุโลก 

ชั้นที่ ๑ อาคารไทยศิวารัตน  

๕๙/๑ ถ.บรมไตรโลกนารถ ๒  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

นาน แพร  อุตรดิตถ  สุโขทัย ตาก 

กําแพงเพชร พิษณุโลก และพิจิตร 

โทรศัพท ๐๕๕-๒๕๒๙๒๔  

โทรสาร  ๐๕๕-๒๕๒๙๒๕ 

 

เขต ๓ จังหวัดนครสวรรค 

๓๑๓/๑๓ ถนนสวรรควิถี ต.ปากน้ําโพ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐  

เพชรบูรณ นครสวรรค  อุทั ยธานี 

ชัยนาท สิงหบุรี และลพบุรี 

โทรศัพท ๐๕๖-๒๒๑๙๙๑-๒ 

 

เขต ๔ จังหวัดขอนแกน 

ชั้นที่ ๓ อาคารแกนนครออฟฟศพารค

๑๑ ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐  

หนองค าย  นค รพนม  สกล นค ร 

อุดรธานี  หนองบัวลํ าภู  เลย และ
ขอนแกน 

โทรศัพท ๐๔๓-๒๒๘๓๓๘-๙ 

เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี 

๔๗/๙-๑๐ ถ. อุปลีสาน ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  

มุกดาหาร กาฬสินธุ  มหาสารคราม 
ร อ ย เ อ็ ด  ย โ ส ธ ร  อํ า น า จ เ จ ริ ญ 

อุบลราชธานี และศรีสะเกษ 

โทรศัพท ๐๔๕-๒๔๒๗๑๘-๙ 

เขต ๖ นครราชสีมา 

ชั้น ๓ อาคารราชสีมาเซ็นเตอร  
๑๕๔/๑ ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย และ

สุรินทร 

โทรศัพท ๐๔๔-๒๕๗๘๘๘-๙,  

            ๐๔๔-๒๕๗๘๙๓ 

โทรสาร ๐๔๔-๒๕๗๘๙๒ 

เขต ๗ จังหวัดสระบุรี 

อาคารสํานักงานปม ปตท.  

๑๒/๑ ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.

เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ 

อางทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 

ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และ

สระแกว 

โทรศัพท ๐๓๖-๒๒๓๐๔๘-๙ 

  



 

 ๔๒

เขต ๘ จังหวัดชลบุรี 

๑๓๙ หมูที่ ๑ ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด  

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐  

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี 

และตราด 

โทรศัพท ๐๓๘-๑๑๓๔๘๗-๙ 

โทรสาร ๐๓๘-๑๑๓๔๘๖ 

เขต ๙ จังหวัดกาญจนบุรี 

๒๘๔/๘๗ ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ  

อ. เมืองกาญจนบุ รี  จ .กาญจนบุ รี 

๗๑๐๐๐ 

 

 

 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และ

สมุทรสาคร 

โทรศัพท ๐๓๔-๕๑๗๕๐๕-๗  

 

เขต ๑๐ จังหวัดราชบุรี 

๔๙/๔ ถนนเพชรเกษม (สายเกา)  
ต . หน า เ มื อ ง  อ . เ มื อ ง  จ . ร าชบุ รี 

๗๐๐๐๐ 

ราชบุ รี  สมุทรส งคราม เพชรบุ รี 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง 

โทรศัพท ๐๓๒-๓๒๘๕๐๓-๔ 
โทรสาร ๐๓๒-๓๒๘๕๐๕ 

เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี 

อาคารสํานักงาน พี.ซี.ทาวเวอร ชั้น 

๒ เลขที่ ๙๑/๑ หมูที่ ๑ ถ.กาญจนวิถี  

ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐  

สุราษฎร ธานี  พัง งา ภู เก็ต กระบี่ 

นครศรีธรรมราช และตรัง 

โทรศัพท ๐๗๗-๒๘๕๓๑๒-๓ 

เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา 

ชั้นที่๔ อาคารจุลดิศหาดใหญ พลาซา 

เลขที่๒๐๐/๒๐๑ ถ.นิพัทธอุทิศ ๓ 

ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

๙๐๑๑๐ 

พัทลุง สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา 

และนราธิวาส 

โทรศัพท ๐๗๔-๒๔๔๑๐๑ 

โทรสาร  ๐๗๔-๒๔๔๑๖๒ 

เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร 

๓๑๙ ชั้น ๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี  

ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐   

 

กรุ ง เทพมหานคร  นนทบุ รี  แล ะ

สมุทรปราการ 

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๐ 

            ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๘๕ 

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 

          ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ประกาศ แนวทางการสรรหา 
๑) ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

วาดวยกองทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่น 

ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒)  ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

 
 



.
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ระเบียบคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น 

ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า  เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ”  หมายความว่า  เงินที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบ

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ให้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  ตามมาตรา  ๙๗  (๓)  โดยแยกตาม
โรงไฟฟ้า  และให้ต่อท้ายด้วยชื่อของโรงไฟฟ้า  หรือชื่อตําบล  หรือชื่ออําเภอ  หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้า
ตั้งอยู่ 

“ฟื้นฟู”  หมายความว่า  การทําให้ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า   
มีความเจริญงอกงาม  ยั่งยืน   

“ท้องถิ่น”  หมายความว่า  พื้นที่และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  
มีสิทธิได้รับการสนับสนนุจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามนัยของมาตรา  ๙๗  (๓) 

“พื้นที่ประกาศ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่  สกพ.  ประกาศกําหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามนัยของมาตรา  ๙๗  (๓)   

“โรงไฟฟ้า”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  ที่จะใช้หรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  ตามระเบียบที่  กกพ.  ประกาศกําหนด 

“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“คพรฟ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
“คพรต.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล 
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“หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่  หรือชุมชน 
ที่มีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

“ตําบล”  หมายความว่า  ตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  หรือแขวง 
ตามกฎหมายว่าด้วย  ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  หรือเขตปกครองที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองพื้นที่นั้น ๆ  และให้รวมถึงกลุ่มชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่  สกพ.  
ประกาศกําหนด 

“โครงการชุมชน”  หมายความว่า  โครงการที่เสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
เพื่อกิจการตามมาตรา  ๙๗  (๓)   

“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย  หรือก่อหนี้ผูกพันได้  
ตามวัตถุประสงค์  และในเวลาที่กําหนด 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ปีงบประมาณของ  สกพ.   
ข้อ ๔ ให้ประธาน  กกพ.  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ พื้นที่ประกาศ   ให้พิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าสําหรับแต่ละโรงไฟฟ้า 
ให้ครอบคลุมถึงตําบลโดยรอบโรงไฟฟ้าที่อยู่ในรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้าเป็นระยะทางดังนี้ 

(๑) ห้ากิโลเมตร  สําหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี   
(๒) สามกิโลเมตร  สําหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง  

แต่ไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี 
(๓) หนึ่งกิโลเมตร  สําหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง

ต่อปี   
กรณีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเดิม  ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้าน

กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี  กําหนดให้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในรัศมีห้ากิโลเมตรเดิมเป็นพื้นที่ประกาศ   
ในกรณีที่มีการทับซ้อนกันของเขตพื้นที่ประกาศเนื่องจากโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กัน  อาจรวมพื้นที่

ประกาศเข้าด้วยกันก็ได้  ทั้งนี้ให้คํานึงถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ประกาศเป็นสําคัญ 
พื้นที่ประกาศอาจครอบคลุมตําบลแตกต่างจากที่ กําหนดข้างต้นหากมีผลการศึกษา   

วิจัยผลกระทบตามหลักวิชาการ  ซ่ึงได้ทําการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้ว  หรือเป็น
พื้นที่อยู่อาศัยหรือที่ทํากินที่หน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจัดสรรขึ้น  เพื่อรองรับ 
ผู้ที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทํากิน  เนื่องจากการสร้าง  หรือการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  เม่ือได้รับ 
ความเห็นชอบจาก  กกพ.  แล้วให้ถือเสมือนเป็นหมู่บ้านของตําบลในพื้นที่เดิมที่ถูกโยกย้าย   
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ให้  สกพ.  โดยความเห็นชอบของ  กกพ.  เป็นผู้ออกประกาศกําหนดพื้นที่ประกาศ 
ข้อ ๖ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  มีสามประเภท  ดังนี้ 
(๑) กองทุนประเภท  ก  สําหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากพอ 

ต่อการบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ  โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์ - 
ชั่วโมงต่อปี  หรือมีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป 

(๒) กองทุนประเภท  ข  สําหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพียงพอ 
ต่อการบริหารจัดการในระดับปานกลาง  โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - 
ชั่วโมง  และมีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทแตไ่ม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี 

(๓) กองทุนประเภท  ค  สําหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อย  ควรมีการบริหารจัดการ
อย่างจํากัด  โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี  และมีรายได้
ไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อปี 

ให้  สกพ.  โดยความเห็นชอบของ  กกพ.  เป็นผู้ประกาศกําหนด 
ข้อ ๗ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  สําหรับกองทุนประเภท  ก  

และประเภท  ข  ประกอบด้วย 
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
(๒) คพรฟ.   
(๓) การจัดสรรเงิน  และการอนุมัติโครงการ 
(๔) การพัสดุ 
(๕) การเงินและการบัญชี 
(๖) การตรวจสอบ  การติดตาม  และการประเมินผล 
(๗) การประชาสัมพันธ์ 
สําหรบักองทุนประเภท  ก  ให้มีการจัดตั้ง  คพรต.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
สําหรับกองทุนประเภท  ค  ให้  สกพ.  จัดให้มีผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  ในพื้นที่ประกาศ  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเพื่อพัฒนา 
และฟื้นฟูท้องถิ่น  ตามที่  กกพ.  กําหนด   

ข้อ ๘ แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  มีดังนี้ 
(๑) จัดให้มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่ชุมชน  เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  

มีธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน  เน้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาศักยภาพชุมชน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
เสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
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(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนภายในพื้นที่
ประกาศ  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ  การทํางานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ  ได้แก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  องค์กรชุมชน  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  เป็นต้น 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล  การเรียนรู้  การบริหารจัดการ   
การติดตามตรวจสอบ  การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน  การพัฒนาระบบข้อมูล  ระหว่างกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทุกระดับพื้นที่  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๕) จัดให้มีการชดเชยเพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงาน 
ของโรงไฟฟ้า  ทั้งด้านสุขภาพ  อาชีพ  และสิ่งแวดล้อม 

(๖) ส่งเสริม  สนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวังทางสังคม  สุขภาวะ  
ส่ิงแวดล้อม 

หมวด  ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

 

 

ข้อ ๙ การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  สกพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ประกาศกําหนดพื้นที่ประกาศ  และประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่

ประกาศ 
(๒) กําหนดเป้าหมาย  และจัดทําแผนงาน  ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวของกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า  เพื่อกิจการตามมาตรา  ๙๗  (๓) 
(๓) จัดทําประมาณการรายได้ประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่  และแจ้งให้

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  แต่ละพื้นที่รับทราบ   
(๔) สนับสนุนการจัดทําแผนงานประจําปี  แผนยุทธศาสตร์  แผนงบประมาณของ  คพรฟ.  

ในแต่ละพื้นที่ประกาศ  เพื่อเสนอ  กกพ.  อนุมัติ  และประกาศต่อสาธารณชน 
(๕) สนับสนุนให้มีการจัดวางระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี  การตรวจสอบ  การติดตาม

การประเมินผล  การประชาสัมพันธ์  ในแต่ละพื้นที่ประกาศ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพของ  คพรฟ.  คพรต.  และผู้ที่

เก่ียวข้องในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
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(๗) เผยแพร่การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง  และสาธารณชน
รับทราบ 

(๘) สนับสนุนการยกร่างระเบียบ  คําส่ัง  หลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติของ  คพรฟ.  
ในแต่ละพื้นที่ประกาศ  เพื่อเสนอ  กกพ.  อนุมัติ 

(๙) รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  
และรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอ  กกพ.  พิจารณา 

(๑๐) มอบหมายให้  คพรฟ.  ดําเนินการอ่ืนใด  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

 

 

ข้อ ๑๐ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสําหรับกองทุนประเภท  ก   
และประเภท  ข  ให้  สกพ.  ดําเนินการเพื่อให้มี  คพรฟ.  ขึ้นคณะหนึ่ง  มีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๑๕  คน  
และสูงสุดไม่เกิน  ๓๕  คน  ตามที่  กกพ.  กําหนด  ประกอบด้วย  ผู้แทนภาคประชาชน  ผู้แทนภาครัฐ  
และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้มีผู้แทนภาคประชาชนจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด  
และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน  ๓  คน 

ข้อ ๑๑ คพรฟ.  มีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) สามารถกําหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แตกต่างจาก

พื้นที่ประกาศได้  โดยความเห็นชอบของ  กกพ.   
(๒) จัดทําและเสนอแผนยุทธศาสตร์  แผนงานประจําปี  แผนการจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการ

พัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น  ต่อ  กกพ.  เพื่ออนุมัติและประกาศต่อสาธารณชน   
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการสํารวจผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  โดยมี

การศึกษาตามหลักวิชาการ  และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่  เพื่อเสนอขอปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อ  กกพ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ประกาศ   

(๔) ส่งเสริมให้มีการสํารวจความต้องการของประชาชน  และสํารวจผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นประจําทุกปี  เพื่อใช้ประกอบการจัดทําโครงการชุมชน 

(๕) พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน  เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น 
(๖) จัดให้มีสัญญา  หรือข้อตกลงโครงการชุมชน  และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามแผนงาน  

หรืองวดเงิน  เพื่อการดําเนินงานโครงการชุมชน 
(๗) กํากับดูแล  ให้มีการบันทึกบัญชี  และรายงานสถานะการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่

ประกาศ  ต่อ  สกพ.  เป็นรายไตรมาสและรายปี  ตามระเบียบ  วิธีการ  และรูปแบบที่  กกพ.  กําหนด   
(๘) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานโครงการชุมชน  พร้อมรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการชุมชน  ต่อ  สกพ. 
(๙) จัดจ้าง  และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี   
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(๑๐) จัดประชุม  คพรฟ.  อย่างน้อย  ๓  เดือนครั้ง  เพื่อการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ในพื้นที่ประกาศ  การติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน  และจัดทํารายงานการประชุมเป็น
หลักฐาน   

(๑๑) การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  อาจว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ช่วยการดําเนินงานตามความจําเป็นและเหมาะสม  และอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลโครงการได้ตามความเหมาะสม  ตามที่  กกพ.  กําหนด 

(๑๒) ประชาสัมพันธ์  หรือเผยแพร่ข้อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผลการ
ดําเนินงานต่อสาธารณชน 

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  ในพื้นที่ประกาศ  
และเครือข่ายความร่วมมือของ  คพรฟ.  ในพื้นที่ประกาศอ่ืน ๆ   

(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทําการอย่างใดตามที่  คพรฟ.  มอบหมาย 
(๑๕) กํากับดูแล  และดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ  คําส่ัง  หลักเกณฑ์  แนวทาง  วิธีการ  

ที่  กกพ.  กําหนด   
(๑๖) ในกรณีที่ประกาศระเบียบที่  กกพ.  กําหนด  ไม่ครอบคลุมถึงการดําเนินงานของ  

คพรฟ.  ในพื้นที่ประกาศ  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะ  ให้  คพรฟ.  เสนอระเบียบที่เก่ียวข้อง
เพิ่มเติมให้  กกพ.  พิจารณาได้เท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  แนวทางที่  กกพ.  กําหนด 

(๑๗) ดําเนินงานอ่ืนใดตามที่  กกพ.  หรือ  สกพ.  มอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
บริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  
คําส่ัง  และวิธีปฏิบัติที่ได้กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๒ ผู้แทนภาคประชาชนของ  คพรฟ.  ให้มาจากการสรรหาด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) คัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน  โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้านในแต่ละตําบล

ของพื้นที่ประกาศ  เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน  ทั้งนี้  ให้มีจํานวนผู้แทนเท่ากันทุกหมู่บ้าน 
(๒) คัดเลือกผู้แทนระดับตําบล  เพื่อเป็นกรรมการใน  คพรฟ.  โดยให้ผู้แทนจากหมู่บ้าน 

ในข้อ  (๑)  แสดงวิสัยทัศน์  ประกอบการคัดเลือกผู้แทนระดับตําบล   
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๑๓ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน  ต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๗๐  ปีบริบูรณ์ 
(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับ  หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ํากว่า

การศึกษาภาคบังคับ   
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่

ดําเนินการสรรหา   
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(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ช่วยผู้ดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง  

ห้าปีในวันดําเนินการสรรหา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทนุพัฒนาไฟฟ้า 
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกผู้แทนจากส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขต

จังหวัด  ราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประกาศ  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศ  ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน  สังคม  เศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดล้อม  การเกษตร  สุขอนามัย  หรืออุตสาหกรรม  เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนภาครัฐ 
ตามจํานวนที่  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๑๕ ให้บุคคลและผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นกรรมการผู้แทนภาครัฐโดยตําแหน่ง 
(๑) ผู้แทนกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน  จํานวนไม่เกิน  ๒  คน   
(๒) ผู้แทน  สกพ.  ที่ประจําเขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  สกพ.   
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนภาครัฐ   

จัดประชุมเพื่อเสนอรายชื่อและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามจํานวนที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๓๕  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๗๐  ปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความรู้  ความชํานาญ  ประสบการณ์  ในด้านสังคม  สาธารณสุข  พลังงาน  ส่ิงแวดล้อม  

เศรษฐกิจชุมชน  การศึกษา  การเงิน  หรือด้านสื่อสาร   
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่   
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ช่วยผู้ดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง   
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(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 

ห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ   
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิตกิรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ข้อ ๑๘ เม่ือดําเนินการสรรหา  คพรฟ.  ครบทุกภาคส่วนแล้ว  ให้เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานนําเสนอรายชื่อ  คพรฟ.  ทั้งคณะที่ได้รับการสรรหา  ต่อ  กกพ.   
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธาน  และรองประธานจํานวนไม่เกินสองคน  และกรรมการอ่ืน   

ผู้แทน  สกพ.  ที่ประจําเขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  สกพ.   
เป็นกรรมการและเลขานุการ  คพรฟ.   

ผู้แทนโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  คพรฟ. 
ข้อ ๑๙ กรรมการ  คพรฟ.  มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

ประกาศแต่งตั้ง  โดยดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  ความในวรรคนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับ
กรรมการผู้แทนภาครัฐ 

ในวาระเริ่มแรก  เม่ือครบกําหนดสองปี  ให้กรรมการ  คพรฟ.  ในส่วนของภาคประชาชน 
ออกจากตําแหน่งจํานวนก่ึงหนึ่ง  โดยวิธีจับสลาก  หากจํานวนที่คํานวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้งและให้ถือว่า
การออกจากตําแหน่งดังกล่าวเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ทั้งนี้  การดําเนินการจับสลาก   
ให้ดําเนินการล่วงหน้าตามสมควร 

กรรมการ  คพรฟ.  ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการ  คพรฟ.  ขึ้นใหม่   

เพื่อให้มี  กรรมการ  คพรฟ.  ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการ  
คพรฟ.  ขึ้นใหม่ในภาคส่วนเดียวกัน  เป็นการล่วงหนา้ก่อนที่กรรมการ  คพรฟ.  ครบวาระ  ตามสมควร 

ในกรณีที่กรรมการ  คพรฟ.  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ  คพรฟ.  ในภาคส่วนเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  และให้ 
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ  คพรฟ.   
ซ่ึงตนแทน 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ในกรณีที่วาระของกรรมการ  คพรฟ.  เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการ  คพรฟ.  แทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้  และในการนี้  ให้  คพรฟ.  ประกอบด้วยกรรมการ  
คพรฟ.  เท่าที่เหลืออยู่ 

เม่ือกรรมการ  คพรฟ.  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ทําการส่งมอบงานแก่กรรมการ  คพรฟ.  
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ตามวิธีการที่  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๒๐ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ  กรรมการ  คพรฟ.  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในพื้นที่ประกาศเกิน  ๙๐  วัน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ  คพรฟ. 
(๕) ขาดการประชุม  ๓  ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   
(๖) ประธาน  กกพ.  มีคําส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมติ  กกพ.  หรือตามมติ  คพรฟ.  ไม่น้อยกว่า

สองในสามของ  คพรฟ.  ที่เสนอให้  กกพ.  พิจารณาให้พ้นจากตําแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  
บกพร่อง  ไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า   
หรือหย่อนความสามารถ 

(๗) ผู้มีอํานาจเสนอแต่งตั้งตามข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๕  เสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทน
ภาครัฐ 

ข้อ ๒๑ ให้ประธาน  คพรฟ.  เป็นผู้มีอํานาจดําเนินกิจกรรมของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ในพื้นที่ประกาศ  ที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 

ประธาน  คพรฟ.  สามารถมอบอํานาจการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๒๒ ให้ประธาน  คพรฟ.  หรือกรรมการ  คพรฟ.  ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  มีอํานาจ 

ในการเรียกประชุม   
การประชุม  คพรฟ.  ต้องมีกรรมการเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่  และ

ต้องมีกรรมการผู้แทนภาคประชาชนเกินกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  จึงถือเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานเป็นประธานในการประชุม  ถ้าประธาน

และรองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธาน 
ในการประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

การลงมติของที่ประชุมให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่เม่ือที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบ 
ให้ลงมติลับ 
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กรรมการและเลขานุการ  หรือผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม  โดยแจ้งให้  
คพรฟ.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๕  วัน  และมีหน้าที่บันทึกการประชุม  และส่งรายงานการประชุมให้  
คพรฟ. 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล 

 

 

ข้อ ๒๓ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  สําหรับกองทุนประเภท  ก   
ให้  คพรฟ.  มีอํานาจแต่งตั้ง  คพรต.  สําหรับแต่ละพื้นที่ขึ้น   

ให้ประธาน  คพรฟ.  ลงนามคําส่ังแต่งตั้ง  คพรต.  และประกาศต่อสาธารณชน  แล้วรายงาน 
ให้  สกพ.  ทราบ 

ข้อ ๒๔ คพรต.  แต่ละคณะมีจํานวนกรรมการตามที่  คพรฟ.  กําหนด  ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า  
๗  คน  ประกอบด้วย   

(๑) คพรต.  ภาคประชาชน  มีจํานวนเท่ากับจํานวนหมู่บ้านในตําบลนั้น  และมีจํานวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของ  คพรต.  ทั้งหมด 

(๒) คพรต.  อ่ืน ๆ  เช่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้แทนสถานศึกษา  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทน
เครือข่ายชุมชน  ผู้แทนสภาเยาวชน  ผู้แทนศาสนสถาน  ผู้แทนสื่อมวลชน  มีจํานวนไม่เกินหนึ่งในสาม
ของ  คพรต.  ทั้งหมด 

ในวาระเริ่มแรก  เพื่อให้การดําเนินการสรรหา  คพรต.  เป็นไปโดยรวดเร็ว  ให้  กกพ.  กําหนด
จํานวน  คพรต.  ไม่น้อยกว่า  ๗  คน   

ข้อ ๒๕ คพรต.  มีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) สํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และสํารวจผลกระทบจากการดําเนินงาน 

ของโรงไฟฟา้  เพื่อใช้ประกอบการจัดทําโครงการชุมชน 
(๒) จัดทําแผนแม่บทพัฒนาชุมชน  หรือตําบล  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดทําโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่

ประกาศ  โดยการจัดทําเวทีประชาคมตําบลหรือหมู่บ้าน 
(๔) พิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน  ก่อนเสนอ  คพรฟ. 
(๕) จัดประชุม  คพรต.  อย่างน้อย  ๓  เดือนครั้ง  เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  และรายงานความก้าวหน้า
ทุก  ๓  เดือน  หรือเม่ือดําเนินการโครงการชุมชนแล้วเสร็จ   

(๖) ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องเก่ียวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่
ประกาศ  รวมทั้งประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลกองทุนและผลการดําเนินงานแก่ส่ือมวลชน  ประชาชน  
และองค์กรต่าง ๆ  ในพื้นที่ประกาศ   
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(๗) รับเรื่องร้องเรียน  พิจารณาแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น  และรายงาน  คพรฟ.   
(๘) ดําเนินงานอ่ืนใด  ตามที่  คพรฟ.  มอบหมาย  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
ข้อ ๒๖ คพรต.  ภาคประชาชน  ให้มาจากการสรรหาของ  สกพ.  หรือหน่วยงานที่  สกพ.  

ขอความร่วมมือ  โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในแต่ละตําบลของพื้นที่ประกาศ   
เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านจํานวนหนึ่งคน 

ข้อ ๒๗ คพรต.  อ่ืน ๆ  ให้มาจากการสรรหาของ  สกพ.  หรือหน่วยงานที่  สกพ.  ขอความ
ร่วมมือ  โดยจัดให้มีการประชุมในระดับตําบล  เพื่อคัดเลือก 

ข้อ ๒๘ คุณสมบัติของ  คพรต.  ภาคประชาชน  มีดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๗๐  ปีบริบูรณ์ 
(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับ  หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ํากว่า

การศึกษาภาคบังคับ   
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่

ดําเนินการสรรหา 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ช่วยผู้ดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง   

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 

ห้าปีในวันดําเนินการสรรหา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ   
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ข้อ ๒๙ คุณสมบัติของ  คพรต.  อ่ืน ๆ  มีดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์  ยกเว้นผู้แทนกลุ่ม  หรือสภาเยาวชนต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า  

๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๗๐  ปีบริบูรณ์ 
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(๓) มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า   
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่สมัคร

สรรหา 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมือง 
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   

(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๑๒) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 

ห้าปีในวันได้รับการคัดเลือก  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๓) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ   
(๑๔) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนติิกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ข้อ ๓๐ เม่ือดําเนินการสรรหา  คพรต.  ครบทุกภาคส่วนแล้ว  ให้จัดประชุมเพื่อคัดเลือก

ตําแหน่งประธาน  รองประธาน  และเลขานุการ  จากกรรมการ  คพรต.   
ข้อ ๓๑ กรรมการ  คพรต.  มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง  โดยดํารงตาํแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
กรรมการ  คพรต.  ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ  คพรต.  ขึ้นใหม่   
เพื่อให้มี  กรรมการ  คพรต.  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการ  

คพรต.  ขึ้นใหม่  เป็นการล่วงหน้าก่อนที่กรรมการ  คพรต.  ครบวาระตามสมควร 
กรณีที่กรรมการ  คพรต.  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้ง

กรรมการ  คพรต.  ในภาคส่วนเดียวกันของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการ  คพรต.  ซ่ึงตนแทน 

กรณีที่วาระของกรรมการ  คพรต.  เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการ  คพรต.  แทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้  และในการนี้  ให้  คพรต.  ประกอบด้วยกรรมการ  
คพรต.  เท่าที่เหลืออยู่ 

ข้อ ๓๒ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ  กรรมการ  คพรต.  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในพื้นที่ประกาศเกิน  ๙๐  วัน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ  คพรต. 
(๕) ขาดการประชุม  ๓  ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๖) ประธาน  คพรฟ.  มีคําส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมติ  คพรต.  ไม่น้อยกว่าสองในสามของ  

คพรต.  ที่เสนอให้พ้นจากตําแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่อง  ไม่สุจริตต่อหน้าที่   
หรือหย่อนความสามารถ 

ข้อ ๓๓ ประธาน  คพรต.  หรือกรรมการ  คพรต.  ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมีอํานาจในการ
เรียกประชุม   

การประชุม  คพรต.  ต้องมีกรรมการเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่   
จึงถือเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธาน  คพรต.  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธาน  คพรต.  เป็นประธานในการ
ประชุม  ถ้าประธาน  คพรต.  และรองประธาน  คพรต.  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุม 
เลือกกรรมการ  คพรต.  คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในการประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

การลงมติของที่ประชุมให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่เม่ือที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบ 
ให้ลงมติลับ 

เลขานุการ  คพรต.  มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุมตามที่ประธาน  หรือกรรมการไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามมอบหมาย  โดยแจ้งให้  คพรต.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๕  วัน  และมีหน้าที่บันทึก 
การประชุม  และส่งรายงานการประชุมให้  คพรต. 

กรรมการ  คพรต.  ไม่สามารถแต่งตั้ง  หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

หมวด  ๓ 
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ที่ประกาศ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ที่ประกาศ 

 

 

ข้อ ๓๔ สกพ.  จัดสรรเงินที่ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านําส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๙๕  สําหรับใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประกาศที่โรงไฟฟ้าของผู้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านั้น ๆ  ตั้งอยู่   
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เงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในวรรคหนึ่ง  ให้  สกพ.  ดําเนินการเพื่อกิจการดังนี้ 
(๑) สํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน  เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบ้ืองต้นจาก

ผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าตามที่  กกพ.  เห็นสมควร 
(๒) อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน 

ของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น  ทั้งนี้  จํานวนเงิน
ที่จะสนับสนุนให้กับแต่ละท้องถิ่นให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่  กกพ.  กําหนด 

(๓) เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
ข้อ ๓๕ คพรฟ.  เสนอแผนงานประจําปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็น

ประกอบภายใน  ๑๕  วันทําการ  หากพ้นระยะเวลาที่กําหนด  ให้  คพรฟ.  เสนอแผนงานประจําปีต่อ  
กกพ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยให้แผนงานประจําปีอย่างน้อยประกอบด้วย 

(๑) แผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ 

(๒) ผลสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ 
(๓) ผลการศึกษา  ประเมิน  หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
(๔) แผนปฏิบัติการประจําปี 
(๕) ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ทั้งนี้  ให้ดําเนินการตามคู่มือที่  สกพ.  กําหนด 
ข้อ ๓๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจําปีสําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  

ให้กําหนดตามจํานวนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ที่ได้รับการจัดสรรในรอบปีงบประมาณ  
ดังนี้ 

การคํานวณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจําปี 
ข้ันเงินท่ีได้รับการจัดสรร   

(บาท) 
ช่วงเงิน  สุทธิ   

(บาท) 
อัตรา   

(ร้อยละ) 
ค่าบริหาร 
แต่ละข้ัน 

ค่าบริหารสะสม 
สูงสุดของข้ัน 

๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒.๕ ๖๒๕,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๓๗๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๗.๕ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๙,๑๒๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑  -  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๑,๖๒๕,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ข้ึนไป ส่วนท่ีเกิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒.๕   

ข้อ ๓๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้เป็นไป
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่  กกพ.  กําหนด  ทั้งนี้ไม่เกินกรอบวงเงินตามข้อ  ๓๖ 

ข้อ ๓๘ การกําหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในแต่ละปีของ  
คพรฟ .  ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน 
ของโรงไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่  กกพ.  กําหนด   
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ส่วนที่  ๒ 
การบริหารจัดการกองทุนประเภท  ก  และ  ประเภท  ข 

 

 

ข้อ ๓๙ การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการชุมชน  สําหรับการบริหารจัดการกองทุน
ประเภท  ก  มีขั้นตอนและวิธีการ  ดังนี้ 

(๑) ให้  คพรต.  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือตําบลเพื่อสํารวจความต้องการของประชาชน  
และบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน  หรือตําบล   

(๒) ให้ผู้เสนอโครงการจัดทําเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่  สกพ.  กําหนด  ต่อ  
คพรต.  ในพื้นที่ประกาศ 

(๓) คพรต.  กล่ันกรองโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การกลั่นกรองโครงการชุมชนที่  กกพ.  
กําหนด 

(๔) คพรฟ.  พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ 
ที่  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๔๐ การพิจารณาโครงการชุมชน  สําหรับการบริหารจัดการกองทุนประเภท  ข   
มีขั้นตอนและวิธีการ  ดังนี้ 

(๑) ให้  คพรฟ.  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  หรือตําบลเพื่อสํารวจความต้องการของประชาชน  
และบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน  หรือตําบล 

(๒) ให้ผู้เสนอโครงการจัดทําเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่  สกพ.  กําหนด  ต่อ  
คพรฟ.  ในพื้นที่ประกาศ 

(๓) คพรฟ.  พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ 
ที่  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๔๑ โครงการชุมชน  ต้องไม่เป็นโครงการที่เสนอขอใช้เงินโดยส่อไปในทางทุจริตหรือ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง  และต้องไม่เป็นการเสนอขอใช้เงินซํ้าซ้อนกับงบบริหารของท้องถิ่น
หรือส่วนราชการที่มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องหรือโครงการดังกล่าวแล้ว  หรือเสนอขอใช้เงิน 
ที่ไม่ทําให้เกิดผลในการพัฒนาตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๒ ให้  คพรฟ .   แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชนเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล
ประกอบการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการชุมชนทราบภายใน  ๓๐  วันนับจากวันที่พิจารณาโครงการ
ชุมชนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๔๓ กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนที่หากล่าช้าอาจก่อความเสียหายต่อพื้นที่ประกาศ 
หรอืพื้นที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ตามข้อ  ๑๑  (๑)  ให้  คพรฟ.  พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือได้  ภายใต้กรอบ
งบประมาณประจําปีที่ได้รับอนุมัติ  และรายงานต่อ  สกพ.  ให้ทราบในทันที 
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ข้อ ๔๔ การแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจําปี  ให้พิจารณาในที่ประชุม  
คพรฟ.  และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็นประกอบภายใน  ๑๕  วันทําการ  
หากพ้นระยะเวลาที่กําหนด  ให้  คพรฟ.  เสนอแผนงานประจําปี  ต่อ  กกพ.  พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๔๕ โครงการที่มีการผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
เกินกว่า  ๑  ปี  จะต้องมีงบประมาณรวมไม่เกินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป 

ข้อ ๔๖ ในการเสนอ  และพิจารณาโครงการชุมชน  ให้ใช้หลักเกณฑ์  มาตรฐานราคากลาง  
ที่  กกพ.  กําหนด  หาก  กกพ.  มิได้กําหนดหลักเกณฑ์  มาตรฐานราคากลางไว้  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานราคากลางทางราชการโดยอนุโลม  และหากไม่มีหลักเกณฑ์  มาตรฐานราคากลาง
ของทางราชการ  ให้  คพรฟ.  พิจารณากําหนดให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่  และรายงานให้  สกพ.  ทราบ 

ข้อ ๔๗ เม่ือโครงการชุมชนได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ประธาน  คพรฟ.  ทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ
ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  หรือผู้รับจ้าง  หรือผู้ขาย  แล้วแต่กรณี 

ประธาน  คพรฟ.  สามารถมอบอํานาจการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๔๘ ในการจัดทําสัญญาหรือข้อตกลงต้องประกอบด้วยเอกสารแนบท้ายอย่างน้อย  ดังนี้ 
(๑) มติ  คพรฟ.  ที่อนุมัติโครงการพร้อมรายละเอียด 
(๒) แบบ  หรือรูป  หรือรายละเอียดรายการ 
(๓) รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ผู้รับจ้าง  

ผู้ขาย 
(๔) แผนการเบิกจ่ายเงิน  หรือแผนการดําเนินงาน 
(๕) เอกสารอ่ืนตามที่  คพรฟ.  กําหนด 
ข้อ ๔๙ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  จัดทําหนังสือขอเบิก

เงินงวดโครงการชุมชน  พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 
(๑) สําเนาสัญญา  หรือข้อตกลงโครงการชุมชน   
(๒) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(๓) รายงานผลการตรวจงวดงาน  (กรณีเบิกจ่ายมากกว่า  ๑  งวดยกเว้นกรณีเบิกจ่าย

ล่วงหน้า) 
(๔) รูปถ่ายผลการทาํงาน  หรือกิจกรรม  (กรณีเบิกจ่ายมากกว่า  ๑  งวดยกเว้นกรณีเบิกจ่าย

ล่วงหน้า) 
ข้อ ๕๐ การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ให้ประธาน  คพรฟ.  หรือผู้ที่

ประธาน  คพรฟ.  มอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน  พร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน  
หรือหลักฐานการขอรับเงิน  และให้จ่ายเงินภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก  กกพ.  แล้ว  ด้วยวิธีการดังนี้ 

(๑) การจ่ายผ่านธนาคาร  ให้โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้  หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
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(๒) การจ่ายเป็นเช็ค  ให้ออกเช็คในนามเจ้าหนี้  หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าคําว่า  “หรือผู้ถือ”  
และขีดคร่อม 

(๓) การสั่งจ่ายเงิน  เพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คส่ังจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
โดยขีดฆ่าคําว่า  “หรือผู้ถือ” 

ทั้งนี้  การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบทุกครั้ง 
ข้อ ๕๑ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ ได้รับเงินแล้ว   

จัดทําหนังสือตอบรับการรับเงิน 
ข้อ ๕๒ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศจัดทําป้ายหรือ

เครื่องหมายใด ๆ  ที่แสดงว่าเป็นโครงการชุมชนที่ได้รบัการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ  ตามรูปแบบ  ขนาด  ลักษณะ  และวิธีการที่  สกพ.  กําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบริหารจัดการกองทุนประเภท  ค 
 

 

ข้อ ๕๓ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ที่มีการบริหารจัดการกองทุน
ประเภท  ค  กําหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ  และให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ประกาศจัดทําโครงการชุมชน  
โดยผ่านการประชาคมระดับตําบล  และจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการ  ตามกรอบ
แผนงานประจําปีที่  กกพ.  อนุมัติแล้ว   

(๒) ให้  สกพ.  อนุมัติจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงิน  
ตามแผนการเบิกจ่ายเงิน  เพื่อให้โครงการชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

(๓) ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินในพื้นที่ประกาศ  รวบรวม  จัดทํารายงานความก้าวหน้า 
ของโครงการชุมชนเสนอ  สกพ.  อย่างน้อยปีละสองครั้ง  หรือเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

หมวด  ๔ 
การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  และการตรวจสอบ 

 

 

ข้อ ๕๔ ให้  สกพ.  โอนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเป็นรายไตรมาส  โดยให้
พิจารณาถึงแผนงานประจําปี  แผนการใช้จ่ายเงิน  และความจําเป็นของการบริหารเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

ข้อ ๕๕ ให้มีการจัดทําบัญชีเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศแยกต่างหากจากกัน 
ในแต่ละพื้นที่ประกาศ  และให้จัดทําเอกสารทางการเงินและเอกสารทางบัญชี  ตามรูปแบบที่  สกพ.  
กําหนด  และ  สกพ.  สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  และการดําเนินงานของ  คพรฟ.  ได้ตามสมควร  ในการนี้  คพรฟ.  มีหน้าที่
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบทุกขณะ   



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๕๖ ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ที่จัดสรรเพื่อกิจการของ
กองทุนในพื้นที่ประกาศ  ให้จัดทํารายงานความก้าวหน้า  ฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานรายไตรมาส  
และรายปี  พร้อมทั้งแสดงบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย  และงบดุลในส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  แล้วรายงานให้  กกพ.  ทราบ  ทั้งนี้หากไม่
สามารถรายงานการเงินดังกล่าวได้  ให้  สกพ.  ชะลอการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ชั่วคราว 

ข้อ ๕๗ ในการบริหารเงินกองทุนประเภท  ก  และประเภท  ข  ให้มีการตรวจสอบภายใน
เก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้  กกพ.  ทราบอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง  และให้มีการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ข้อ ๕๘ ให้  คพรฟ.  เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร  
หรือสถาบันการเงิน  ใช้ชื่อบัญชี  ว่า  “เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  โดยให้ระบุชื่อโรงไฟฟ้า
หรือชื่อตําบล  หรือชื่ออําเภอ  หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่  ต่อท้าย” 

ข้อ ๕๙ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  โดยผู้มีอํานาจสั่งจ่ายส่ีคน  คือ  ประธาน  คพรฟ.  
รองประธาน  คพรฟ.  คนใดคนหนึ่ง  และกรรมการ  คพรฟ.  อีกสองคน   

เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินจะต้องมีผู้ลงนามสองในสี่  คือ  ประธาน  คพรฟ.  หรือรองประธาน  
คพรฟ.  ลงนามร่วมกับกรรมการ  คพรฟ.  คนใดคนหนึ่ง 

ข้อ ๖๐ ให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเงิน  เป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ  และให้มีเงินสดย่อยไว้ใช้จ่ายในกิจการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ในวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๖๑ ในการยืมเงินทดรองจ่าย  ให้ยืมล่วงหน้าได้ไม่เกิน  ๗  วันก่อนการดําเนินการ   
และให้หักล้างเงินยืมจ่ายภายใน  ๓๐  วันหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ 

ข้อ ๖๒ การพัสดุของการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่  กกพ.  กําหนด 

หมวด  ๕ 
การติดตาม  และการประเมินผล 

 

 

ข้อ ๖๓ คพรต.  หรือ  คพรฟ.  จัดให้มีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน  หรือชุมชน  และระดับ
ตําบล  หรือกลุ่มชุมชน  ทุก ๆ  ๓  เดือน  เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน 

ข้อ ๖๔ ผู้ได้รับการจัดสรรโครงการชุมชนมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนการ
ดําเนินงานโครงการต่อที่ประชุม  คพรต.  หรือ  คพรฟ.  และสรุปผลการดําเนินงานให้  คพรต.  หรือ  
คพรฟ.  รับทราบเม่ือโครงการชุมชนนั้น ๆ  ดําเนินการแล้วเสร็จ 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๖๕ ให้  คพรฟ.  จัดทํารายงานความก้าวหน้า  และรายงานประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการชุมชนที่ได้อนุมัติ  ทุกรายไตรมาส  เพื่อให้  สกพ.  ใช้ประกอบในขั้นตอน 
การโอนเงินให้กับพื้นที่ประกาศ 

ข้อ ๖๖ ให้  สกพ.  และ  คพรฟ.  ร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลโครงการชุมชน  เพื่อการติดตาม
ประเมินผล  และการประเมินความสําเร็จโครงการชุมชน  โดยประสานความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

ข้อ ๖๗ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดําเนินงานตามโครงการ  ให้  คพรฟ .  
ประชุมเพื่อหาข้อยุติ  และมอบหมายให้กรรมการ  คพรฟ.  คนหนึ่งคนใด  หรือหลายคนดําเนินการ 
ตามมติของ  คพรฟ.  เพื่อแก้ไขและยุตขิ้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว 

ข้อ ๖๘ กรณีมีเหตุให้ทราบแน่ชัดว่าโครงการไม่เกิดผลประโยชน์  หรือมีความเสี่ยง 
ว่าโครงการไม่ประสบความสําเร็จ  สกพ.  สามารถให้  คพรฟ.  ชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือแก้ไข  หรือระงับ
การกระทําอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้ 

ข้อ ๖๙ กรณีมีข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจรติในการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  
สกพ.  สามารถให้  คพรฟ.  จัดทําข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของ  กกพ. 

หมวด  ๖ 
การประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 

 

ข้อ ๗๐ ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ให้มีการประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อสาธารณชนในพื้นที่ประกาศอย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึง
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ตามแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนที่  สกพ.  
กําหนด 

ข้อ ๗๑ ให้  คพรฟ.  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานโครงการชุมชนผ่านสื่อ 
หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  จดหมายข่าว  วิทยุชุมชน  สื่อบุคคล  หนังสือพิมพ์ท้องถิ ่น   
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รถเคลื่อนที่  ป้ายโครงการ  จัดงานแถลงข่าวแสดงความสําเร็จโครงการชุมชน   

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๗๒ ให้  สกพ.  ดําเนินการสรรหา  คพรฟ.  ชุดแรก  ภายใน  ๑๕๐  วัน  นับแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  เว้นแต่กรณีเป็นโรงไฟฟ้าที่เริ่มสร้างหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินการ
สรรหาภายใน  ๑๕๐  วัน  นับถัดจากวันที่เริ่มส่งเงินเข้ากองทนุพัฒนาไฟฟ้า 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๗๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์  ที่อ้างถึงในประกาศนี้  ให้ใช้
ระเบียบ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์  ที่ส่วนราชการ  ส่วนราชการท้องถิ่น  ซ่ึงมีลักษณะเดียวกันปฏิบัติอยู่  
ทั้งนี้ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก  กกพ.  ก่อนนําไปใช้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 







 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

เอกสารดําเนินงานประกอบเวที 
 

๑)  เวทีประชาสัมพันธระดับตําบล 
(การซักซอมความเขาใจเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟาและการสรรหา คพรฟ.) 

 

 

 

 

 



.



กองทุนพัฒนาไฟฟา 

กองทุนพัฒนาไฟฟากองทุนพัฒนาไฟฟา  ((ประเภท กประเภท ก//ขข))  
เพื่อการพัฒนาหรอืฟนฟทูองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาเพื่อการพัฒนาหรอืฟนฟทูองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา  

 
ซองเอกสาร ๑ สําหรับผูประสานงานภาคสนาม ใชในการจัดเวทีประชาสัมพันธระดับตําบล/เทศบาล 

ขอ เอกสาร จํานวน เพื่อดําเนินการ ภายหลังดําเนินการ 
๑ คูมือการสรรหาคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพืน้ที่
ประกาศ (กองทุนฯ ประเภท ก) 
 

ตามจํานวนหมูบาน
ในตําบล/จํานวน
ชุมชนในเทศบาล 

ให กม. /กช. ศึกษาแนวทางในการสรรหา
คณะกรรมการ(คฟรฟ. และ คพรต.) โดย 
แจกใหหมูบาน/ชุมชนละ 1 เลม (ใชรวมกัน
สําหรับ กม. /กช. ทั้งคณะฯ) 

เก็บไวที่ กม./กช. 
 

๒ ใบลงทะเบียน  
เวทีประชาสัมพันธระดับตําบล 
(A1) (ใชกับเทศบาลดวย) 

ตามจํานวนหมูบาน
ในตําบล/จํานวน
ชุมชนในเทศบาล 

ใชลงทะเบียนผูเขารวมประชุมชี้แจง
ประชาสัมพันธระดับตําบล/เทศบาล  
(แยกแตละหมูบาน/ชุมชน) 

สงบริษัทที่ปรึกษาทาง
ไปรษณีย (A1) 

๓ แบบบนัทึกรายชื่อคณะกรรมการ
หมูบาน(กม.) (ใชกับ
คณะกรรมการชุมชน(กช.) ดวย) 
(A2) 

ตามจํานวนหมูบาน
ในตําบล/จํานวน
ชุมชนในเทศบาล 

ใชบันทกึรายชื่อคณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชนทุกคน แยกแตละ
หมูบาน/ชุมชน โดยกรอกรายละเอียดให
ครบถวนและลงช่ือผูใหขอมูล 

สงบริษัทที่ปรึกษาทาง
ไปรษณีย (A2) 

๔ แผนประชาสัมพันธการสรรหา
คณะกรรมการกองทุนในพืน้ที่
ประกาศระดับหมูบาน/ชุมชน 

ตามจํานวนหมูบาน
ในตําบล/จํานวน
ชุมชนในเทศบาล 

ทําแผนประชาสัมพันธการสรรหาฯ     ของ
แตละหมูบาน/ชุมชน  

กม./กช. เก็บไวเพื่อ
ดําเนินการ 

๕ แผนประชาสัมพันธการสรรหา
คณะกรรมการกองทุนในพืน้ที่
ประกาศระดับตําบล (A3) 
(ใชกับเทศบาลดวย) 

๓ ชุด ทําแผนประชาสัมพันธการสรรหาฯตําบล (ใช
กับเทศบาลดวย) (โดยรวบรวมขอมูลจาก
แผนประชาสัมพันธการสรรหาฯ แตละ
หมูบาน/ชุมชน ตามขอ ๔)  

๑) สงนายอําเภอ 
๒) สง สกพ. เขต 
๓) สงบริษัทที่ปรึกษาทาง
ไปรษณีย (A3) 

๖ แผนการสรรหา/เวทีประชาคม
หมูบาน (ใชกับชุมชนดวย) และ
กําหนดการจัดเวทีประชุม
ตัวแทนหมูบานในตําบล 
 (ใชกับเทศบาลดวย) (A4) 

๔ ชุด ใชทําแผนการสรรในระดับหมูบาน/ชุมชน
และระดับตําบล/เทศบาล  

๑) สงนายอําเภอ 
๒) สง สกพ. เขต 
๓) สงบริษัทที่ปรึกษาทาง
ไปรษณีย (A4) 
๔) เจาหนาที่ภาคสนาม  

๗ แบบบนัทึกผลการจัดเวที
ประชาสัมพันธระดับตําบล/
เทศบาล (A5) 

๓ ชุด ใชในการบันทึกผลการจัดประชุมชี้แจง
ประชาสัมพันธระดับตําบล/เทศบาลทุก
ขั้นตอน โดยใหประธานการประชุมและผู
บันทึกผลลงนาม 

๑) สงนายอําเภอ 
๒) สง สกพ. เขต 
๓) สงบริษัทที่ปรึกษาทาง
ไปรษณีย (A5) 

๘ ซองใสเอกสาร ๑ ซอง ใชบรรจุเอกสาร A1-A5 ใสซองเดียวกันที่
จัดเตรียมไวให ผนึกซองใหเรียบรอย  

สงกลับบริษัทที่ปรึกษาโดยไม
ตองติดแสตมป 

หมายเหตุ ๑) ทีมที่ปรึกษาไดจัดเอกสารใหเพียงพอตอการดําเนินงานแลว  ทัง้นี้หากเอกสารใดไมเพียงพอ โปรดถายเอกสารเพิ่มเติม 
 ๒) หากมีขอสงสัยในการดําเนินงาน สามารถสอบถามไดที่ โทร. 1111   
 ๓) เอกสาร A3,A4,A5 สามารถถายเอกสารได ตนฉบับ (ตัวจริง) สงบริษัทที่ปรึกษา 
 
 
 
 



ใบลงทะเบียน   
เวทีประชาสมัพันธระดับตําบล 

การซักซอมความเขาใจเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟาและการสรรหา คพรฟ. และ คพรต.   
 

วัน เดือน ป …………............................................สถานที่ ..........................................................................................แผนที.่............................... 

       

 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 

หมายเลขโทรศัพท ลายมือชื่อ 
กม. อสม.  อื่น ๆ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 

 

หมูที.่...............ตําบล…..............................อําเภอ…...........................................จังหวัด...................................................กองทุนฯ................................................. 

A1 



 

แบบบันทึกรายชื่อ                                      
คณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน/ชุมชน 

 

วันที่ใหขอมูล...........................................................สถานที.่...................................................................................แผนที.่..................... 

 

 
 

ที่ ชื่อ -  นามสกุล ตําแหนงใน กม. 
สถานะในหมูบานหรือชุมชน/

กลุม/องคกร 

อาชีพ 

ปจจุบัน 
หมายเลขโทรศัพท 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  

ลงชื่อ  ..........................................................                                        

                               (...........................................................) 

                                                 ตําแหนง..............................................ผูใหขอมูล      

 

หมูที.่.................ตําบล….......................................อําเภอ…........................................ จังหวัด..................................... กองทุนฯ................................................. 

A2 



 

แผนการประชาสัมพันธ 
การสรรหาคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่ประกาศ 

ระดับหมูบานหรือชุมชน 
 

วันท่ี..........เดือน ..........................พ.ศ..............  

 
 
 

ที่ วิธีการประชาสัมพันธ สื่อที่ใช กําหนดการ ผูรับผิดชอบ/โทรศัพท 

     

     

     

     

     

     

     

o จัดทํา 1 ฉบับ เก็บไวใชในการดําเนินงานในหมูบานหรือชุมชน  

 

 

หมูที.่....ตําบล….............. อําเภอ…................ จังหวัด.................... กองทุนฯ.................................... 

A3 



 

แผนการประชาสัมพันธ 
การสรรหาคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่ประกาศ 

ระดับตําบล 

วันท่ี..........เดือน ........................พ.ศ...............  

 

 
 

 

หมู 

ที่ 
วิธีการประชาสัมพันธ สื่อที่ใช กําหนดการ ผูรับผิดชอบ/โทรศัพท 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 

 

ตําบล….............. อําเภอ…................ จังหวัด.................... กองทุนฯ................................................. 

แผนที่......... 

A4 



 

 
 

 

 
 

 

หมู 

ที่ 
วิธีการประชาสัมพันธ สื่อที่ใช กําหนดการ ผูรับผิดชอบ/โทรศัพท 

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

o จัดทํา 3 ฉบับ สง นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา 1 ฉบับ สง สกพ.เขต 1 ฉบับ และสงบริษัทที่ปรึกษา 1 ฉบับ 

 

ตําบล….............. อําเภอ…................ จังหวัด.................... กองทุนฯ................................................. 

แผนที่......... 



 

แบบบันทึกผล 
การจดัเวทปีระชาสัมพันธระดบัตาํบล 

การซักซอมความเขาใจเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟาและการสรรหา คพรฟ. และ คพรต. 
 

วัน เดือน ป …………...........................สถานที่ .................................................................................................. 

       

 
 

1. ผูเขารวมประชุม   คณะกรรมการหมูบานหรือชุมชน..............คน  ผูเขารวมอื่นๆ............คน  รวมทั้งหมด.........................คน 

 

2. ผูบันทึกการประชุม…………………………………………….เบอรโทรศัพท................................................................. 

3. เวลาเร่ิมประชุม.....................................................................เวลาปดประชุม............................................................. 

4. มีการแจกคูมือการสรรหา คพรฟ. และ คพรต.  1  เลม / หมูบานหรือชุมชน  รวม .........หมูบานหรือชุมชน จํานวน....................

เลม  

5. มีการแจกสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ 

5.1 สื่อแผนพับ......... แผน/ หมูบาน รวม................หมูบาน  จํานวน......................แผน  

5.2 โปสเตอรเวทีประชาคมหมูบาน................/หมูบาน  รวม.......................หมูบาน    จํานวน..................แผน 

5.3 ขอความในการประชาสัมพันธเสียงตามสาย/หอกระจายขาว........ชุด / หมูบาน รวม........หมูบาน จํานวน..........ชุด 

5.4 CD ประชาสัมพันธทางวิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/หอกระจายขาว .....ชุด / หมูบาน รวม.......หมูบาน จํานวน.. ....ชุด 

6. มีการจายเงินคาบริหารจัดการเพื่อการสรรหา คพรฟ. และ คพรต.   

6.1 เพื่อการจัดเวทีประชาสัมพันธระดับตําบล  1,000 บาท / ตําบล  (จายนายอําเภอกรณีจัดที่อําเภอ  จายกํานันกรณีจัดที่

ตําบล) 

6.2 เพื่อการประชาสัมพันธและประชาคมระดับหมูบาน 1,000 บาท / หมูบาน  รวม.......หมูบาน จํานวน.................บาท 

7. มีการจัดทําแผนประชาสัมพันธเพื่อการสรรหา คพรฟ. และ คพรต. ระหวางวันที่........................ถึง วันที่.......................  

8. มีขอตกลงเรื่องการรับสมัครตัวแทนหมูบานและ คพรต.อื่นๆ ( เฉพาะกองทุน ก ) 

8.1 การรับสมัครตัวแทนหมูบาน ระหวางวันที่.............................................ถึง วันที่................................................ 

                       (วันสุดทายคือวันที่มีการจัดเวทีประชาคมหมูบาน) 

8.2 มีการเปดรับสมัคร คพรต.อื่นๆ (เฉพาะกองทุน ก )  ระหวางวันที่................................ถึง วันที่............................ 

         (วันสุดทายคือวันที่มีการจัดเวทีประชาคมหมูบาน) 

9. มีการจัดทําแผนการสรรหา / เวทีประชาคมหมูบาน จํานวน .................หมูบาน  

       ระหวางวันที่..........................................ถึง วันที่..................................................                                                        

                                                                                                            ลงชื่อ  ..........................................................                                       

                                                                                                                           (...........................................................) 

                                                                                                                                          ผูบันทึกการประชุม        

หมายเหตุ   ใหจัดทําเอกสาร 3 ขุด (1) สงนายอําเภอ (2) สง สกพ.เขต (3) สงบริษัทที่ปรึกษา 

ผูเขารวมประชุม ม. 
1 

ม. 
2 

ม. 
3 

ม. 
4 

ม. 
5 

ม. 
6 

ม. 
7 

ม. 
8 

ม. 
9 

ม. 
10 

ม. 
11 

ม. 
12 

ม. 
13 

ม. 
14 

ม. 
15 

ม. 
16 

ม. 
17 

ม. 
18 

ม. 
19 

ม. 
20 

ม. 
21 

ม. 
22 

ม. 
23 

ม. 
24 รวม 

กม.                          

อื่น ๆ                          

รวม                          

 

ตําบล…............................. อําเภอ…........................... จังหวัด........................... กองทุนฯ.................................... 

A5 



.



 

 

 

 

ภาคผนวก 

เอกสารดําเนินงานประกอบเวที 
 

๒) เวทีสรรหาระดับหมูบาน 
(การประชาคมหมูบานเพื่อดําเนินการสรรหาผูแทนหมูบาน) 

 

 
 

 

 

 



.



กองทุนพัฒนาไฟฟา 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟากองทุนพัฒนาไฟฟา  ((ประเภท ขประเภท ข))  
เพื่อการพัฒนาหรอืฟนฟทูองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาเพื่อการพัฒนาหรอืฟนฟทูองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา  

 
ซองเอกสาร ๒  สําหรับคณะกรรมการหมูบานใชในการจัดเวทปีระชาคม 
 หมูบาน (สําหรับคณะกรรมการชุมชนดวย) 
 

ขอ เอกสาร จํานวน เพือ่ดําเนนิการ ภายหลังดําเนินการ 
๑ สคริป ๓ ฉบับ ใชอานออกอากาศเสียงตามสาย/หอกระจาย

ขาวในหมูบาน (เน้ือหาแตกตางตามชวงเวลา ) 
 

๒ CD ๑ แผน ใชเปดออกอากาศเสียงตามสาย/หอกระจาย
ขาวในหมูบาน (เน้ือหาแตกตางตามชวงเวลา ) 

 

๓ แบบบันทึกคํารับรองของ 
คพรฟ. ภาคประชาชน  

๕ ใบ กรอกรายละเอียดและลงนามรับรอง  จัดสงใหนายอําเภอ 

๔ ใบลงทะเบียนเวทีประชาคม
หมูบาน (ข-B1) 

๙ ใบ ใชลงทะเบียนผูเขารวมเวทีประชาคมหมูบาน  
 

สงบริษัทที่ปรึกษาทาง
ไปรษณีย (ข-B1) 
 

๕ แบบบันทึกผลเวทีประชาคม
หมูบาน  (ข-B2) 

๓ ชุด ใชในการบันทึกผลการการจัดเวทีประชาคม
หมูบานทุกขั้นตอน โดยใหประธานเวที
ประชาคมและผูบันทึกผลลงนาม 

๑) สงนายอําเภอ 
๒) สงบริษัทท่ีปรึกษา
ทางไปรษณีย (ข-B2) 
๓) จัดเก็บไวท่ี กม./
กช.  

๖ ซองใสเอกสารสงกลับบริษัทที่
ปรึกษา 

๑ ซอง ใชบรรจุใบลงทะเบียน (ข-B1) และแบบบันทึก
ผลเวทีประชาคมหมูบาน (ข-B2) 

สงบริษัทที่ปรึกษาทาง
ไปรษณียโดยไมตอง
แสตมป 

หมายเหต ุ ๑) ทีมที่ปรึกษาไดจัดเอกสารใหเพียงพอตอการดําเนินงานแลว ทัง้นี้หากเอกสารใดไมเพียงพอ โปรดถายเอกสารเพิ่มเติม 
 ๒) หากมีขอสงสัยในการดําเนินงาน สามารถสอบถามไดที่ โทร. 1111 
                 ๓) เอกสาร (ข-B1)-(ข-B2) บรรจุใสซองที่จัดเตรียมไวให ผนึกซองและสงกลับบริษัทที่ปรึกษาโดยไมตองติดแสตมป     

      ๔) เอกสาร B2 สามารถถายเอกสารได ตนฉบับ (ตัวจริง) สงบริษัทที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



ใบลงทะเบียน 

เวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชน (ประชาชนในหมูบานหรือชุมชน) 

เพื่อดําเนินการสรรหาผูแทนหมูบานหรือชุมชน 
 

วัน เดือน ป …………...................................สถานที่ ........................................................................................แผนที่................ 

       

 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
บาน 

เลขที่ 
หมายเลขโทรศัพท ลายมือชื่อ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

หมูที่..........................ตําบล…....................................................... อําเภอ…....................................................... จังหวัด................................ กองทุนฯ................................................. 

 ข-B1 



 2

ใบลงทะเบียน 

เวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชน (ประชาชนนอกหมูบานหรือชุมชน) 

เพื่อดําเนินการสรรหาผูแทนหมูบานหรือชุมชน 
 

วัน เดือน ป …………...........................สถานที่ ....................................................................................แผนที่...... 

       

 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล เขารวมสังเกตการณ หมายเลขโทรศัพท ลายมือชื่อ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

หมูที่...............ตําบล…....................................................... อําเภอ…....................................................... จังหวัด.............................................. กองทุนฯ.................................................. 



 
 

แบบบันทึกคํารับรองเพื่อเขารับการสรรหา 
เปน คพรฟ. ผูแทนภาคประชาชน 

ชื่อกองทุน……………………………………………………….…………......…..รหัส…………….… 

หมูที่ .......... ตําบล...............................อําเภอ..................................จังหวัด............................... 

1. ขอมูลผูใหคํารับรอง 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …...............…………………ชื่อสกุล………..................…………เชื้อชาต…ิ....………สัญชาติ……....…… 

วัน/เดือน/ปเกิด………………………อาย ุ(นับถึงวันสมัคร) .........……ป  ..............เดือน             ศาสนา…………………………… 

สถานภาพ     โสด      สมรส        ชื่อคูสมรส………..........…………..ชื่อสกุล………..........…………อายุ........ป.......เดือน 

บัตรประจําตัวประชาชน/บัตร….........…………………เลขที่บัตร…….........……......……ออกโดย…….............…………………… 

วันที่ออกบัตร……………………..…วันที่หมดอายุ……………………… 

ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่…………ถนน………………………ซอย……………………หมูที่……ตําบล…………...............………

อําเภอ……………...........……จังหวัด……............………………รหัสไปรษณีย………..…… 

หมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอไดสะดวก) ………….........……และ………………..……E-mail .................................................... 

2. ขอมูลการศึกษาและการทํางาน 

จบการศึกษาชั้นสูงสุด         ประถม  มัธยมตน  มัธยมปลาย  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  อื่น ๆ……………… 

ผานการฝกอบรม หลักสูตร………………………………………………………………อาชีพปจจุบัน………………………………………

สถานที่ประกอบอาชีพ…………………..…….………………ตําแหนง…………………..……หมายเลขโทรศัพท………………………… 

อาชีพปจจุบันคูสมรส…………………………………สถานที่ประกอบอาชีพ………………………..……...........…………………………

ตําแหนง………………..………หมายเลขโทรศัพท………………………… 

ประสบการณเกี่ยวกับงานพัฒนา/งานชุมชน/งานกองทุนอื่น ๆ ………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………...…....……………………………………………………………………… 
 

3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับกองทุนพัฒนาไฟฟาในเขตพื้นที่ประกาศ 

……………………………………………………………………...…....………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...…....………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. คํารับรอง 
              ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวขางตนเปนความจรงิทุกประการ และขาพเจามีคุณสมบัติ/ไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงานวาดวยกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา 

             หากพบวาขาพเจาไมมีคุณสมบัติ/มีลักษณะตองหามตามระเบียบฯ มาแตตนหรือในภายหลัง ให กกพ.หรือ คพรฟ.ดําเนินการตาม 

ระเบียบฯ ตอไป               
                                                                                             ลงชื่อ………………………...……………  

                                                                                                                                           (                                                      )            

                                                                                                                                                               ผูใหคํารับรอง                                                                        

                                                                                                                                                     วันท่ี……/………/……… 

 

พรอมนี้ไดแนบ         สําเนาบัตรประชาชน     สําเนาทะเบียนบาน     อื่น ๆ ............................. 

                                 รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถายทุกรูป)           
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คุณสมบัติของ คพรฟ. ผูแทนภาคประชาชน 
 

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ 

(๓)  มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํากวา

การศึกษาภาคบังคับ 

(๔)  มีชื่อในทะเบียนบานที่อยูในพื้นที่ประกาศติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป    นับถึงวันที่ดําเนินการ

สรรหา 

(๕)  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูชวยผูดําเนินงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา เจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ขาราชการการเมอืงหรือผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง 

(๖)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๗)  ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๘)  ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๙)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๑๐) ไมเปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 

(๑๑) ไมเคยเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป

ในวันดําเนินการสรรหา เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ เพราะทุจริตตอหนาที ่

หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๓) ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟา 
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แบบบันทึกผล 
เวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชน 

เพื่อดาํเนินการสรรหาผูแทนหมูบานหรือชุมชน 
 

วัน เดือน ป …………...........................สถานที่ .................................................................................... 

       

 
 

1. ผูเขารวมเวทีประชาคม 

ผูเขารวมเวทีประชาคม จํานวน (คน) 

ผูที่เขารวมเวทีประชาคม (ในหมูบานหรือชุมชน) 

ผูที่เขารวมเวทีประชาคม (นอกหมูบานหรือชุมชน) 

ผูดําเนินการจัดเวทีประชาคม 

ผูเขารวมสังเกตการณ 
 

 2. ประธานในเวทีประชาคม……………………………………………………………………………………………………….. 

 ผูบันทึกผล........................................................................เบอรโทรศัพท........................................................................... 

3. การดําเนินการคัดเลือก    

     สามารถดําเนินการคัดเลือกได                        

     เลื่อนการจัดเวทีประชาคมเปน  วันที่.....................เวลา.................................สถานที่................................................. 
 

4. เกณฑในการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก  

เกณฑในการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก 

คัดเลือกตัวแทนหมูบานหรือชุมชนไดหมูบานหรือชุมชนละ   1   คน 

  

 

 

5. ผลการคัดเลือกตัวแทนหมูบานหรือชุมชน  (เรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย) 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเลข คะแนน 

มีการทักทวงคุณสมบัติขอที่ 

(ถามี) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

หมูที่...... ตําบล…...................... อําเภอ…........................... จังหวัด........................... กองทุนฯ....................................... 
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 6. แจงกําหนดการจัดเวทีประชุมผูแทนหมูบานหรือชุมชนในตําบล 

 วันที่ .......................................... เวลา .................................... สถานที่ ............................................................................... 

 

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

ลงชื่อ ............................................................  ลงชื่อ .................................................... ประธานเวทีประชาคม 

          (..........................................................) (.................................................) 

                                 ผูบันทึกผล ผูรับรองผล 

 
หมายเหตุ   ใหจัดทําเอกสาร 3 ขุด (1) สงนายอําเภอ (2) สงบริษัทที่ปรึกษา (3) จัดเก็บไวที่ กม.(บานผูใหญบาน) 
 
 



.



 

 

 

 

ภาคผนวก 

เอกสารดําเนินงานประกอบเวที 
 

๓) เวทีสรรหาระดับตําบล 
(การประชุมผูแทนหมูบานในตําบลเพื่อคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน) 

 
 
 

 



.



กองทุนพัฒนาไฟฟา 

  

กองทุนพัฒนาไฟฟากองทุนพัฒนาไฟฟา  ((ประเภท ขประเภท ข))  
เพื่อการพัฒนาหรอืฟนฟทูองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาเพื่อการพัฒนาหรอืฟนฟทูองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา  

 
ซองเอกสาร ๓ สําหรับนายอําเภอหรือกํานัน ใชในการจัดประชุมผูแทนหมูบานใน

ตําบล เพื่อคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน (ใชกบัเทศบาลดวย) 
 

ขอ เอกสาร จํานวน เพือ่ดําเนนิการ ภายหลังดําเนินการ 
๑ ใบลงทะเบียน เวทีประชุมผูแทน

หมูบานในตําบล (ใชกับเทศบาล
ดวย) (ข-C1) 

๒ ใบ ใชลงทะเบียนผูเขารวมเวทีประชุมผูแทน
หมูบานในตําบล (ใชกับเทศบาลดวย) 

สงบริษัทที่ปรึกษา 
(ข-C1) 

๒ แบบบันทึกผลเวทีประชุมผูแทน
หมูบานในตําบล เพ่ือคัดเลือก 
คพรฟ. ภาคประชาชน (ใชกับ
เทศบาลดวย) (ข-C2) 
 

๓ ชุด ใชในการบันทึกผลการจัดเวทีประชุมผูแทน
หมูบานในตําบลทุกขั้นตอน โดยใหประธาน
การประชุมและผูบันทึกผล ลงนาม(ใชกับ
เทศบาลดวย) 

๑) สงนายอําเภอ 
๒) สง สกพ. เขต 
๓) สงบริษัทท่ีปรึกษา
โดยผูประสานงาน
ภาคสนามเปนผู
จัดเก็บ (ข-C2) 

๓ แบบบันทึกผลการสอบถาม
ความตองการ การไดรับการ
ฝกอบรมของประชาชนในพื้นที่
ประกาศ  (ข-C3) 

๑ ชุด ผูประสานงานภาคสนามใชสอบผูเขารวม
ประชุมเพื่อทราบความตองการการไดรับการ
ฝกอบรมในเรื่องตางๆของประชาชนในพื้นที่
ประกาศ  

สงบริษัทที่ปรึกษา 
โดยผูประสานงาน
ภาคสนามเปนผู
จัดเก็บ (ข-C3) 
 

๔ แบบบันทึกผลการระดม
ความเห็น/สรุปบทเรียนเรื่องการ
จัดเวทีประชาคมหมูบาน /
ชุมชน (ข-C4) 

๑ ชุด ใชสอบถามผูเขารวมประชุม เพื่อระดมความ
คิดเห็นเรื่องการจัดเวทีประชาคมหมูบาน /
ชุมชนที่ผานมา 

สงบริษัทที่ปรึกษา 
โดยผูประสานงาน
ภาคสนามเปนผู
จัดเก็บ (ข-C4) 

๕ แบบบันทึกคํารับรองของ 
คพรฟ. ผูทรงคุณวุฒิ  

ตาม
จํานวน 
คพรฟ. 
ภาค

ประชาชน 

แจกให คพรฟ.ภาคประชาชน ใชสําหรับเสนอ
ชื่อ คพรฟ.ผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อ เปนผูกรอกรายละเอียดและลงนาม 

ให คพรฟ.ภาค
ประชาชน เพื่อ 
นําเขาเวทีประชุม
ระดับกองทุน  

หมายเหตุ  ๑) ทีมท่ีปรึกษาไดจัดเอกสารใหเพียงพอตอการดาํเนินงานแลว ท้ังน้ี หากเอกสารใดไมเพียงพอ                
โปรดถายเอกสารเพิม่เติม 

 ๒) หากมีขอสงสยัในการดําเนินงาน สามารถสอบถามไดที่ โทร. 1111 
 ๓) เอกสาร (ข-C1)-(ข-C4) ผูประสานงานภาคสนามเปนผูจัดเก็บและสงใหบริษัทท่ีปรึกษาในเวทีประชุม 
                      ระดับกองทุน 
                 ๔)  เอกสาร ข-C2 สามารถถายเอกสารได ตนฉบับ (ตัวจริง) สงบริษัทท่ีปรึกษา 

 



ใบลงทะเบียน 

เวทีประชมุผูแทนหมูบานหรือชุมชนในตาํบล 
 

วัน เดือน ป …………...........................สถานที่ ....................................................................................แผนที่.................. 

       

 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หมูที่ หมายเลขโทรศัพท ลายมือชื่อ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ตําบล….............................................อําเภอ…............................................ จังหวัด.................................................. กองทุนฯ........................................................... 

ข-C1 



แบบบันทึกผล 
เวทีประชมุผูแทนหมูบานหรือชุมชนในตาํบล 

เพื่อคัดเลือก คพรฟ.ภาคประชาชน 

(สําหรบักองทุนประเภท ข) 
 

วัน เดือน ป …………..............................................สถานที่ ............................................................................................... 

       

 
 
 

1. ผูเขารวมประชุมรวมทั้งหมด ..........คน ประกอบดวย ผูแทนหมูบานหรือชุมชน .........คน  อื่น ๆ .......คน  

2. ประธานการประชุม………………………………………………………………………………………………………....... 

ผูบันทึกการประชุม…………………………………….....................เบอรโทรศัพท......................................................... 

3. เวลาเร่ิมประชุม.....................................................................เวลาปดประชุม............................................................. 

 

ลําดับที่ หมูที่ /ชื่อชุมชน จํานวนผูเขารวมประชุม 

ผูแทนหมูบานหรือชุมชน อื่น ๆ รวม 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 รวม    

ตําบล…......................... อําเภอ…...................... จังหวัด........................... กองทุนฯ................................................. 
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4.   จํานวนและวิธีการคัดเลือก  

จํานวน คพรฟ. วิธีการคัดเลือก 

คัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน ของตําบล .......... คน 

 

 5.  ผลการคัดเลือก คพรฟ.ภาคประชาชน และ คพรต.ภาคประชาชน  

หมู ชื่อ - ชื่อสกุล 
ลําดับที่ของ
การคัดเลือก 

หมายเลขโทรศัพท 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
 

ลงชื่อ ............................................     ลงชื่อ  ................................................     ลงชื่อ  ................................................                                                                         

               (............................................)              (..............................................)              (...............................................) 

                        ผูบันทึกการประชุม                                          สกพ.เขต                                          ประธานการประชุม        

 
หมายเหตุ   ใหจัดทําเอกสาร 3 ขุด (1) สงนายอําเภอ (2) สง สกพ.เขต (3) สงบริษัทที่ปรึกษา  
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แบบบันทึกผลการสอบถามความตองการ 

การไดรับการฝกอบรมของประชาชนในพื้นที่ประกาศ  
(สําหรบักองทุนประเภท ข) 

 

วัน เดือน ป ………….........................สถานที่ .................................................................................. 

       

 
 

 

 
สวนที่ 1 สําหรับบันทึกผลความตองการการไดรับการฝกอบรมของประชาชนในพ้ืนที่ประกาศ 
 

 
 

 
 

ผลการสอบถาม : 

 ความรูเรื่องกองทนุพัฒนาไฟฟา 

 การสํารวจผลกระทบจากการดําเนนิงานของโรงไฟฟา/ การสํารวจความตองการของชุมชน 

 การจัดทําโครงการชุมชน/ การเสนอโครงการชุมชน 

 การจัดทําขอมูลครัวเรือน 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................  

 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................ 
 

 

  ลงชื่อ.................................................ประธานการประชุม               ลงชื่อ................................................ผูบันทึก 

          (                                              )                                                     (                                             ) 

      วันที่................................................                                                วันที่................................................ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

คําถาม : ตองการให สกพ./ กองทุนพัฒนาไฟฟาจัดอบรมในเรื่องอะไรใหกับประชาชนในพื้นที่ประกาศ 

 

 

 

 

 

ตําบล…...................................... อําเภอ…......................................... จังหวัด.........................................  

กองทุนฯ................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึก 
ความคดิเห็น/สรุปบทเรียน 

เรื่อง  การจดัเวทปีระชาคมหมูบาน 
 

 

  

 

ผูประสานงานภาคสนาม ขอความรวมมือผูแทนหมูบานหรือชุมชนในระดับตําบล/คพรต. เพื่อระดมความคิดเห็น/สรุปบทเรียน เรื่องการ

จัดเวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชนเพื่อการคัดเลือกตัวแทนหมูบาน (คพรฟ.ภาคประชาชน) ที่ผานมา และบันทึกทุกขอคิดเห็น/ขอเสนอ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

  ลงชื่อ.................................................ประธานการประชุม               ลงชื่อ................................................ผูบันทึก 

          (                                              )                                                     (                                             ) 

   วันที่................................................                                                วันที่................................................ 

ตําบล...........................................อําเภอ..........................................................จังหวัด...................................................................... 

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

ชุดคําถามเพื่อระดมความคิดเห็น : ชุดคําถามที่ ๑ 

 ขอดี/สิ่งที่ทานเห็นดวยกับการจัดเวทีประชาคมเพื่อการคัดเลือกตัวแทนหมูบานหรือชุมชนในคร้ังนี้ มีอะไรบาง  

ที่ บันทึกความคิดเห็น จํานวนหมูบาน

หรือชุมชน 

หมูที่ 

    

    

    

    

    

    

    

    

ชุดคําถามเพื่อระดมความคิดเห็น : ชุดคําถามที่ ๒ 

 ขอเสีย/สิ่งที่ทานเห็นวาควรปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมเพื่อการคัดเลือกตัวแทนหมูบานหรือชุมชนในคร้ังนี้ มีอะไรบาง  

ที่ ความคิดเห็น จํานวนหมูบาน

หรือชุมชน 

หมูที่ 
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แบบบันทึกคํารับรองเพื่อเขารับการสรรหา 

เปน คพรฟ. ผูทรงคุณวุฒ ิ
ชื่อกองทุน…………………………………………………………..……….……………......…..รหัส…………….… 

หมูที่ .......... ตําบล....................................อําเภอ......................................จังหวัด.......................................... 

1. ขอมูลผูใหคํารับรอง 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …...............…………………ชื่อสกุล………..................…………เชื้อชาต…ิ....………สัญชาติ……....…… 

วัน/เดือน/ปเกิด………………………อาย ุ(นับถึงวันสมัคร) .........……ป  ..............เดือน             ศาสนา…………………………… 

สถานภาพ     โสด      สมรส        ชื่อคูสมรส………..........…………..ชื่อสกุล………..........…………อายุ........ป.......เดือน 

บัตรประจําตัวประชาชน/บัตร….........…………………เลขที่บัตร…….........……......……ออกโดย…….............…………………… 

วันที่ออกบัตร……………………..…วันที่หมดอายุ……………………… 

ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่…………ถนน………………………ซอย……………………หมูที่……ตําบล…………...............………

อําเภอ……………...........……จังหวัด……............………………รหัสไปรษณีย………..…… 

หมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอไดสะดวก) ………….........……และ………………..……E-mail .................................................... 

2. ขอมูลการศึกษาและการทํางาน 

จบการศึกษาชั้นสูงสุด         ประถม  มัธยมตน  มัธยมปลาย  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  อื่น ๆ……………… 

ผานการฝกอบรม หลักสูตร………………………………………………………………อาชีพปจจุบัน………………………………………สถานที่

ประกอบอาชีพ…………………..…….………………ตําแหนง……………….……………..……หมายเลขโทรศัพท……………….……………… 

อาชีพปจจุบันคูสมรส……………………….……………สถานที่ประกอบอาชีพ………………………..……...........…………………………

ตําแหนง…………………………………………หมายเลขโทรศัพท……………………………… 

3. ขอมูลเกี่ยวกับการทํางาน/ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ 

……………………………………………………………………...…....………………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………………...…....………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………...…....………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………...…....…………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………...…....……………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………...…....………………………………………………………………………………………….… 

4. คํารับรอง 
              ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวขางตนเปนความจรงิทุกประการ  และขาพเจามีคุณสมบัติ/ไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกจิการ

พลังงานวาดวยกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อพฒันาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา 

             หากพบวาขาพเจาไมมีคุณสมบัติ/มีลักษณะตองหามตามระเบียบฯ มาแตตนหรือในภายหลัง ให กกพ.ดําเนินการตามระเบียบฯ ตอไป          

                                        

                                                                                           ลงชื่อ………………………...……………  

                                                                                                                        (                                                      )            

                                                                                                                                           ผูใหคํารับรอง                                                                      

                                                                                                                                     วันที…่…/………/……… 

 

พรอมนี้ไดแนบ         สําเนาบัตรประชาชน     สําเนาทะเบียนบาน     อื่น ๆ ............................. 

                                 รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถายทุกรูป)           
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คุณสมบัติของผูสมัคร  

คพรฟ.ผูทรงคุณวุฒิ 
 

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ 

(๓)  มีความรู ความชํานาญ ประสบการณ ในดานสังคม สาธารณสุข พลังงาน สิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจชมุชน การศึกษา การเงิน หรือดานส่ือสาร 

(๔)  มีชื่อในทะเบียนบานในจังหวัดที่โรงไฟฟาตั้งอยู 

(๕)  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือผูชวยผูดําเนินงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา ขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร

ทองถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง 

(๖)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๗)  ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๘)  ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๙)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๑๐) ไมเปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 

(๑๑) ไมเคยเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปใน

วันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ เพราะทุจริตตอหนาที ่

หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๓) ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.


