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คู่มือการกลั่นกรองแผนงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)  
 

บทนํา 

 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) มีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพ่ือพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นท่ี
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ซ่ึงคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออก
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 กําหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศโดยมี        
การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) เพ่ือบริหารจัดการเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศและเปิดให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
คพรฟ. จัดทําเป็นแผนงานประจําปีเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนนําเสนอ กกพ.
พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงแผนงานประจําปีที่ทาง คพรฟ. จัดส่งมานั้นจะประกอบด้วย  

1) แผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินในการบริหารเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
พ้ืนท่ีประกาศ  

2) ผลสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ 
3) ผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  
4) แผนปฏิบัติการประจําปี 
5) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

ท้ังน้ี สํานักงาน กกพ. ได้ออกประกาศคู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการ
เสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับ คพรฟ. ในการสํารวจความ
ต้องการของประชาชน การจัดทําข้อเสนอโครงการชุมชน การพิจารณาและการดําเนินการโครงการชุมชนท่ี
ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ รวมทั้ง การจัดทําแผนงานประจําปีของ คพรฟ. 

เม่ือแผนงานประจําปีได้จัดส่งมายังสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 
แล้ว ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน
และโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(3) (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและ
โครงการ) จะต้องทําการพิจารณากลั่นกรองแผนงานประจําปีที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศแต่ละแห่ง
จัดส่งมา ซ่ึงบริบทและความต้องการในแต่ละชุมชนในพ้ืนที่ประกาศที่แตกต่างกันย่อมทําให้แผนงานประจําปี
ในแต่ละกองทุนมีความหลากหลาย ดังนั้น สํานักงาน กกพ. จึงต้องมีแนวทางในการพิจารณากลั่นกรอง
แผนงานประจําปีท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศจัดส่งมาให้มีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ให้กับบุคลากรสํานักงาน กกพ. ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณากล่ันกรองแผนงานประจําปีตามแนวทางของ
ประกาศ กกพ. และหลักเกณฑ์แนวทางและข้อเสนอแนะการจัดทําแผนงานประจําปีเพ่ือให้การดําเนินการของ



2 
 

บุคลากรสํานักงาน กกพ. ท้ังในส่วนกลางและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานประจําเขตท่ีรับผิดชอบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพ้ืนท่ีประกาศเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

สํานักงาน กกพ. จึงเห็นควรให้มีการจัดทําคู่มือฉบับน้ีขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน กกพ. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานประจําปีตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงในคู่มือฉบับน้ีประกอบด้วยเน้ือหา 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวทางการพิจารณากล่ันกรองเบื้องต้นของแผนงานประจําปี สําหรับเจ้าหน้าท่ี
สํานักงานประจําเขตท่ีรับผิดชอบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ประกาศ เพ่ือเป็นการรวบรวมเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วน และพิจารณาความถูกต้องในการนําเสนอ คพรฟ.
พิจารณาจัดทําแผนงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ซ่ึงมีองค์ประกอบในการพิจารณา 
ดังนี้ 

 1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และการศึกษา ประเมิน และวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า  

 2) การจัดทําค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจําปี 
 3) แนวทางการกลั่นกรองโครงการชุมชนในพ้ืนท่ีประกาศ  
 
ส่วนท่ี 2 แนวทางการกล่ันกรองในภาพรวมของแผนงานประจําปี สําหรับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือเป็นการรวบรวมเอกสารและพิจารณากลั่นกรองแผนงานประจําปี ในการสนับสนุน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและโครงการได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีองค์ประกอบในการพิจารณา ดังน้ี 

 1) การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือใช้พิจารณากลั่นกรองแผนงานประจําปี  
2) การสรุปสาระสําคัญของแผนงานประจําปี  
3) การให้ความเห็นในสาระสําคัญของแผนงานประจําปี ซ่ึงประกอบด้วยการวิเคราะห์แผน

ยุทธศาสตร์ สรุปผลการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชน ทั้งนี้ ในอนาคตเม่ือพ้ืนที่ประกาศมีความเข้าใจในขั้นตอนและ
วิธีการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าดําเนินการแล้วอาจพิจารณาปรับแนวทางการพิจารณาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวมในระดับแผนงานสําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 แนวทางการพิจารณากลัน่กรองเบ้ืองต้น 
สําหรับ เจ้าหน้าที่สํานักงานประจําเขตที่รับผิดชอบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ 
และเจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ 
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 ในการพิจารณาแผนงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือนําเสนอ กกพ. พิจารณาตาม
แนวทางท่ีทางสํานักงาน กกพ. ได้กําหนดให้มีแบบฟอร์มต่างๆเพ่ือใช้ในการบันทึกรายละเอียดและข้อมูล
ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงจะมีรายละเอียดและตัวอย่างใน”คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ” โดยการดําเนินงานการจัดทําแผนงานประจําปีมีขั้นตอน
สรุปได้ตามแผนภาพดังน้ี 

 
 

เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตที่รับผิดชอบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ และเจ้าหน้าท่ีกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าจึงถือเป็นบุคลากรหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานของ คพรฟ. ให้สามารถดําเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามคู่มือที่สํานักงาน กกพ. กําหนดที่จะต้องดําเนินการรวบรวมเอกสารข้อมูลและ
พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องในการนําเสนอ คพรฟ.พิจารณาจัดทําแผนงานประจําปีของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศในขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
  1. ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ สามารถแบ่งกิจกรรมหลักในการ
ดําเนินงานออกเป็น 3 กจิกรรม ดังน้ี 
   1.1 การสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน ซ่ึงในการดําเนินงานน้ันจะใช้
แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล 2 แบบคือ 
    1) แบบแสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมประชาคม (กฟ.97(3)-01) 
    2) แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อสํารวจความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศ (กฟ.97(3)-02)  
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   1.2 การศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า จะใช้
แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล 1 แบบ คือแบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย2) ท้ังนี้ การศึกษาผลกระทบน้ีจะใช้บังคับในกองทุนฯประเภท ก  
อย่างไรก็ตามกองทุนฯประเภท ข กองทุนใดท่ีมีความพร้อมก็สามารถนําข้อมูลต่างๆ ที่มีการจัดเก็บของ
หน่วยงานภาครัฐหรือผลการศึกษาจาก EIA มาใช้ก็ได้  
   1.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ จะใช้แบบฟอร์ม
ในการบันทึกข้อมูล 2 แบบคือ  
    1) แบบสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (กฟ.97(3)-ย1) สําหรับขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT)  
    2) แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
(กฟ.97(3)-ย3) สําหรับขั้นตอนการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และการกําหนดกลยุทธ์จนถึง
โครงการ/กิจกรรม  
  การใช้แบบฟอร์มในข้ันตอนที่กล่าวมาน้ีอาจแสดงได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  2. ข้ันตอนในการจัดทําแผนงานประจําปี สามารถแบ่งกิจกรรมหลักในการดําเนินงาน
ออกเป็น 3 กิจกรรม ดังน้ี 
   2.1 การเสนอโครงการชุมชนและการกล่ันกรองโครงการชุมชน ซ่ึงในการดําเนินงาน
น้ันจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล 3 แบบคือ 
    1) แบบเสนอโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-03) พร้อม
เอกสารประกอบ โดยเป็นการให้ชุมชนหรือ ผู้ดําเนินโครงการยื่นเสนอโครงการตามแบบฟอร์มเอกสาร และ
เจ้าหน้าที่ฯ เป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเพื่อเตรียมเอกสารสําหรับการ
พิจารณากลั่นกรองของ คพรต. (ในกรณีกองทุนประเภท ก) และ คพรฟ. ต่อไป 

การสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน ผลการศึกษาผลกระทบ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) 

การกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 

การกําหนดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

กฟ.97(3)-01 กฟ.97(3)-02 

กฟ.97(3)-ย2 

กฟ.97(3)-ย1 

กฟ.97(3)-ย3 
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    2) แบบสรุปผลการกลั่นกรองโครงการชุมชนของ คพรต. (กฟ.97(3)-04) 
ซ่ึงจะเป็นการใช้งานสําหรับกองทุนฯ ประเภท ก  
    3 ) แบบ เอกสารประกอบการอ นุ มั ติ โครงการชุมชนของ  คพรฟ .           
(กฟ.97(3)-05) 
   โดยในส่วนของแบบสรุปผลการกลั่นกรองโครงการชุมชนของ คพรต. (กฟ.97(3)-04) 
และแบบเอกสารประกอบการอนุมัติโครงการชุมชนของ คพรฟ. (กฟ.97(3)-05) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการสรุปเพ่ือ
นําเสนอ คพรฟ. พิจารณาและมีการบันทึกผลการพิจารณาในรายงานการประชุม คพรต./คพรฟ. และรวบรวม
จัดทําเอกสารเสนอแผนงานประจําปีต่อไป  
   2.2 การจัดทํางบประมาณในการบริหารจัดการจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล 
1 แบบ คือแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรายไตรมาส (กฟ.97(3)-07) ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีฯ จะต้อง
จัดใหมี้เอกสารประกอบพร้อมรายละเอียดของงบประมาณท่ีประมาณการไว้ด้วย และนําเสนอ คพรฟ. ต่อไป 
   2.3 การจัดทําแผนงานประจําปี จะใช้แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล 5 แบบคือ  
    1) แบบสรุปรายละเอียดของโครงการท่ีได้รับการพิจารณาสนับสนุนตาม
แผนงานประจําปี (กฟ.97(3)-06) 
    2) แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรายไตรมาส (กฟ.
97(3)-07) 
    3) แบบสรุปเอกสารในการเสนอแผนงานประจําปี (กฟ.97(3)-08) เพ่ือเป็น
การแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ใช้เสนอประกอบกับแผนงานประจําปี  
    4) แบบสรุปรายช่ือโครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก คพรฟ.(กฟ.97(3)-09) 
    5) แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-10)  
  การใช้แบบฟอร์มในข้ันตอนที่กล่าวมาน้ีอาจแสดงได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเสนอโครงการชุมชน และการกล่ันกรองโครงการ การจัดทําประมาณการค่าใช้จ่าย 

การจัดทําแผนงานประจําปี 
กฟ.97(3)-03 และเอกสารประกอบ 

กฟ.97(3)-04 
รวบรวมผลการพิจารณา (กรณีกองทุนฯ ก) 

กฟ.97(3)-07 

กฟ.97(3)-09 กฟ.97(3)-08 

เสนอ 

กฟ.97(3)-05 

กฟ.97(3)-06 

กฟ.97(3)-10 



7 
 

 
 
โดยสรุปแล้วแผนงานประจําปีท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศจะนําเสนอ กกพ.เห็นชอบจะ

ประกอบด้วย  
1) แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3) 
2) แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  

(กฟ.97(3)-ย2) เฉพาะกองทุนประเภท ก และกองทุนประเภท ข ที่มีความพร้อม 
3) แบบเสนอโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-03) พร้อมเอกสารประกอบ

ตามที่สํานักงาน กกพ. แจ้งแนวทางปฏิบัติ 
4) แบบสรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงานประจําปี 

(กฟ.97(3)-06)  
5) แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรายไตรมาส (กฟ.97(3)-07) 
6) แบบสรุปเอกสารในการเสนอแผนงานประจําปี (กฟ.97(3)-08) ซ่ึงเป็นลักษณะหนังสือ

นําส่งเพ่ือแจ้งรายละเอียดเอกสาร 
7) แบบสรุปรายช่ือโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก คพรฟ.(97(3)-09) 
8) แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-10) 

 ซ่ึงแผนงานประจําปีดังกล่าวเม่ือผ่านการเห็นชอบจาก คพรฟ. แล้วให้นําเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดท่ี
โรงไฟฟ้าต้ังอยู่ให้ความเห็นประกอบภายใน 15 วันทําการก่อนนําเสนอ กกพ. พิจารณาอนุมัติแผนงานประจําปี 
หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดแล้ว ให้นําเสนอแผนงานประจําปีต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป 

 
ดังนั้นการดําเนินงานตามคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางช่วยให้เจ้าหน้าท่ีฯ สามารถจัดทําสาระสําคัญ

ในส่วนต่างๆของแผนงานประจําปี อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ฯ การศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า งบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปี และสามารถพิจารณากล่ันกรองโครงการชุมชนได้มี
ประสิทธิภาพข้ึน ซ่ึงองค์ประกอบสําหรับคู่มือในส่วนนี้จะประกอบ 3 องค์ประกอบหลักคือ 

 1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้า 

 2) การจัดทํางบประมาณในการบริหารจัดการ 
 3) แนวทางการกล่ันกรองโครงการชุมชนในพื้นท่ีประกาศเพื่อนําเสนอ คพรฟ. พิจารณา

อนุมัติโครงการชุมชน เพื่อบรรจุในแผนงานประจําปี 
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1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 

แผนยุทธศาสตร์และการศึกษา ประเมิน วิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ เพ่ือกําหนดกรอบให้การดําเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าฯ มีทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม และมุ่งตอบสนองต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งทางบวก
และทางลบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าได้ 

 ดังนั้นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และผลการศึกษา ประเมิน วิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าจึงเป็นการดําเนินการเพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ
บริบทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งในด้านผลการศึกษาผลกระทบฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด ตลอดจน
การจัดทําโครงการชุมชนในแต่ละปีงบประมาณอีกด้วย 

 ท้ังน้ี ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศนั้นสามารถทําได้ตามขั้นตอน 
ต่างๆ ดังน้ี 

1.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของพื้นท่ีประกาศ ในลําดับแรกของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ นั้นต้องทําการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (การวิเคราะห์ SWOT) ของพ้ืนท่ี
ประกาศให้ครบถ้วนเพ่ือให้ทราบว่าพ้ืนท่ีประกาศนั้นๆ มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอย่างไรบ้าง โดย
อาศัยผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมกันวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุป ซ่ึงลักษณะในการวิเคราะห์สามารถแบ่งได้ดังน้ี 

 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน เป็นการพิจารณาว่าปัจจัยภายในพ้ืนท่ีท่ี
ประกาศ เช่น สภาพพ้ืนที่ประกาศ โครงสร้างชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน การประกอบ
อาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร ซ่ึงอาจพิจารณาได้จากตัวอย่าง
การวิเคราะห์ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1) ชุมชนในพ้ืนท่ีประกาศมีความเข้มแข็งและสามัคคี  
2) มีการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
3) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

1) วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีไม่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว 
2) ไม่มีการสร้างกลุ่มอาชีพเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง 
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  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก เช่น 
ปัจจัยด้านการเมือง เทคโนโลยี กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ มีลักษณะท่ีเป็นโอกาสหรือข้อจํากัดอย่างไร ซ่ึง
อาจพิจารณาได้จากตัวอย่างการวิเคราะห์ดังน้ี 

โอกาส (Opportunity) ข้อจํากัด (Threat) 
1)  เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงทําให้มีโอกาสพัฒนาชุมชน
มากข้ึน 
2) รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ เอ้ือต่อการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนมากข้ึน 

1) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้มีผลกระทบในการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านการเกษตร 

 

 ท้ังน้ี ในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของพ้ืนท่ีประกาศน้ันสามารถบันทึกรายละเอียดในแบบสรุปผล
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย1) ได้เช่นกัน 

1.1.2 การวิเคราะห์ทิศทางของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย ในการวิเคราะห์ทิศทางของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศควรกําหนดมาจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมตามที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางท่ีกองทุนฯ ต้องการจะบรรลุ ภาพรวม
ในการดําเนินการ และเป้าหมายในการดําเนินการ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละส่วนคือ 

 วิสัยทัศน์ – ควรมีลักษณะที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ กระชับ ชัดเจน บอกสิ่งท่ี
กองทุนในพ้ืนที่ประกาศนั้นๆ มุ่งหวังหรือต้องการจะเป็นในอนาคตได้ หรืออาจมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่นก็ได้ ตัวอย่างเช่น  

“ชุมชนในพื้นท่ีประกาศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” 

 พันธกิจ – ควรระบุกรอบแนวทาง หรือขอบเขต สําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
ประกาศท่ีจะดําเนินการ ตัวอย่างเช่น  

1)  เพิ่มผลผลิตและรายได้จากอาชีพและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2)  สร้างสังคมปลอดภัย เปน็สุข และพอเพียง 

3)  สร้างโอกาสการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยา่งทั่วถึง 

 เป้าหมาย – ควรระบุค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ซ่ึงมีลักษณะท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง และ
มีความท้าทายในการดําเนินการด้วย ตัวอย่างเช่น  

1) ประชาชนในพืน้ท่ีมีรายได้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10   

2) ปญัหาด้านสังคม และอาชญากรรมลดลง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 

3)  มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10  

4) ประชาชนในวัยศึกษาท้ังหมดได้รับความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับพื้นฐาน 
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1.1.3 การจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ในการ
จัดทําประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โดยหลักแล้วควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ท่ีได้กําหนดไว้แล้วเป็นหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์น้ัน ควรมีความเช่ือมโยงกันอย่างสมเหตุผลด้วย ตามลักษณะดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ – ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ซ่ึงอาจพิจารณาร่วมกับความสอดคล้องกับบริบทอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเช่น ศักยภาพและ
ความเป็นไปได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ 

 เป้าประสงค์ – ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ และมีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ 

 กลยุทธ์ – ควรพิจารณาว่ากลยุทธ์ท่ีได้กําหนดไว้มีความเช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ และควรพิจารณาว่ากลยุทธ์ท่ีกําหนดขึ้นมาน้ันสามารถนําไปพัฒนาต่อเป็นโครงการได้หรือไม่ 

ซ่ึงในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สามารถแสดงในตัวอย่างเพ่ือให้
เห็นความเช่ือมโยงได้ ดังน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ประเด็นท่ีต้องคํานึงถึง พัฒนา มุ่งเน้น) 

เป้าประสงค์ 
(ส่ิงท่ีกองทุนฯ อยากจะบรรลุ) 

กลยุทธ์ 
(ส่ิงที่จะทําเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์) 

1.พัฒนาฐานรายได้ของชุมชนจากการ
ประกอบอาชีพและการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

1.1 ส ร้ า ง ร าย ไ ด้ เพิ่ ม เ ติ ม จ าก ก าร
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการรวมกลุ่ม
อาชีพ  

1) ให้ความรู้ในทักษะการบริหารจัดการรายได้
ของครอบครัวในชุมชน 
2) สร้างโอกาสในการหารายได้เพ่ิมเติม 

1.2 พัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

1) พัฒนาและให้ความรู้แนวทางการประกอบ
กิจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แก่ชุมชน 

2. เสริมสร้างความปลอดภัยให้ ชุมชน 
ส ร้างสั งคม คุณ ภาพ ท่ี มี สุ ขภ าพกาย
แข็งแรง สุขภาพจิตดี  

2.1 พัฒนาการเฝ้าระวัง และความ
ปลอด ภั ย ใน ชุมชน  เพื่ อ ลดปั ญ ห า
อาชญากรรม 

1) สร้างเครือข่ายสําหรับการเฝ้าระวังและดูแล
ความปลอดภัยในชุมชน 
2) สนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเฝ้า
ระวังและป้องกันภัยต่างๆ 

2.2 ส่งเสริมการออกกําลังกาย การดูแล
สุขภาพ การสร้างสุขภาพจิตท่ีดีให้ชุมชน 

1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนออกกําลังกาย
และดูแลสุขภาพ 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขภาพจิตท่ีดีให้
ชุมชน 

3. สร้างโอกาสการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ท่ัวถึง 

3.1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสการศึกษา
ท้ังภาคบังคับและระดับอุดมศึกษา 

1) สนับสนุนทุนและอุปกรณ์การเรียนการศึกษา
ให้กับผู้ขาดแคลนในชุมชน 

 
 โครงการ/กิจกรรมหลัก – ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมหลักควรดําเนินการให้มี

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ท่ีกําหนดไว้ โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
โครงการ/กิจกรรมหลักน้ันสอดคล้องกับระยะเวลา 3 ปีของแผนยุทธศาสตร์ฯ ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ และโครงการ
ท่ีเสนอมานั้นได้ตอบสนองและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/ชุมชนหรือไม่อย่างไร โดยแผน
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ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/ชุมชนสามารถพิจารณาข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดของแต่ละจังหวัดท่ีต้ังของ
โรงไฟฟ้าได้โดยสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไชต์ของจังหวัดที่ต้ังของโรงไฟฟ้าน้ันๆ  

นอกจากนี้ การพิจารณาการกําหนดตัวช้ีวัดน้ันสามารถกําหนดตัวช้ีวัดได้ใน 2 
ลักษณะคือ 1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการกําหนดค่าตัวเลขเป้าหมายที่บ่งบอกความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการอาจกําหนดได้ในลักษณะ จํานวน ร้อยละ เช่น ได้อาคารเรียน 1 หลัง เกิดกลุ่มอาชีพอย่างน้อย 4 
กลุ่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นต้น และ 2)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการกําหนด
เป้าหมายที่เป็นลักษณะหรือคุณภาพท่ีไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ เช่น อาคารเรียนเป็นไปตามแบบการ
ก่อสร้างและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพสามารถดําเนินการได้อย่างย่ังยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้จากกการอบรมไปเผยแพร่ต่อได้ โดยท่ีในบางโครงการสามารถกําหนดตัวช้ีวัดได้ท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และบางโครงการอาจจะกําหนดตัวช้ีวัดในลักษณะในลักษณะหน่ึงเพียงอย่างเดียวได้  

ท้ังนี้ แนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมหลักสามารถพิจารณาได้จากตัวอย่าง 
ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบดําเนินการในแต่ละป ี(บาท) สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนระดับ

หมู่บ้าน/ตําบล ในยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 

1. พัฒนาฐานรายได้ของชุมชน

จากการประกอบอาชีพและการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการส่งเสริมการออมเงินระดับ

ชุมชน 

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : มีการออมเงินภายใน

ชุมชนเพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 ต่อปี 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกิดการออมเงินอย่าง

ต่อเนื่องในระยะยาว 

50,000 50,000 50,000 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และ

ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

(แผนพัฒนาจังหวัด........................../

แผนพัฒนาชุมชน............................) 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรและ

ประมง 

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : เกิดกลุ่มอาชีพเกษตร

และประมงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่ม ต่อปี 

ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้น

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

60,000 60,000 60,000 

โครงการสร้างและพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์ 

สําหรับพื้นที่ท่องเที่ยว 

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้

บริการโฮมสเตย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มโฮมสเตย์ที่เกิดขึ้น

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

200,000 200,000 200,000 

2. เสริมสร้างความปลอดภัยให้

ชุมชน  สร้างสังคมคุณภาพที่มี

สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี 

 

โครงการสร้างและสนับสนุนเครือข่าย

อาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชนฯ  

 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีอาชญากรรมลดลง

ร้อยละ 10 ต่อปี 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นจากการเกิดอาชญากรรมที่ลดลง 

300,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(แผนพัฒนาจังหวัด........................../

แผนพัฒนาชุมชน............................) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบดําเนินการในแต่ละป ี(บาท) สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนระดับ

หมู่บ้าน/ตําบล ในยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 

2. เสริมสร้างความปลอดภัยให้

ชุมชน  สร้างสังคมคุณภาพที่มี

สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี 

(ต่อ) 

โค ร งก า ร สุ ข ภ าพ ดี  ชี วิ ต เป็ น สุ ข 

(สนับสนุนการออกกําลังกาย) 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  อัตราการเจ็บป่วยด้วย

โ ร ค หั ว ใ จ  โ ร ค ค ว า ม ดั น โล หิ ต  แ ล ะ

โรคเบาหวาน ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชุมชนจัดกิจกรรมออก

กําลังกายได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(แผนพัฒนาจังหวัด........................../

แผนพัฒนาชุมชน............................) 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  อัตราผู้ป่วยโรคเครียดใน

พื้นที่ลดลงร้อยละ 20  

30,000 30,000 30,000 

3 .ส ร้ า ง โอ ก าส ก าร ศึ ก ษ า ที่ มี

คุณภาพอย่างทั่วถึง 

โครงการทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลน ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ :  อัตราผู้จบการศึกษา

ภาคบังคับ ร้อยละ 100  

120,000 120,000 120,000 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

(แผนพัฒนาจังหวัด........................../

แผนพัฒนาชุมชน............................) 

รวม 1,010,000 910,000 910,000  

 
ลงชื่อ........................................................................ประธาน คพรฟ. 
    (.........................................................................) 

................../.........................../......................... 
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ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ น้ัน สามารถบันทึกรายละเอียดในแบบสรุปแผน

ยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3) เพ่ือให้ คพรฟ. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและดําเนินการลงนามโดยประธาน คพรฟ. ก่อนรวบรวมส่งเป็นแผนงานประจําปีเพ่ือให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นประกอบและเสนอต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ซ่ึงสามารถตรวจสอบความครบถ้วนได้จากรายการตรวจสอบ ดังน้ี 

รายการพิจารณา 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................................................................... 

การตรวจสอบ 
มี ไม่มี  

1) รายละเอียดของข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีประกาศ   
2) การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของพ้ืนท่ีประกาศ   
3) วิสัยทัศน์   
4) พันธกิจ   
5) เป้าหมาย   
6) ประเด็นยุทธศาสตร์    
7) เป้าประสงค์   
8) กลยุทธ์   
9) โครงการ/กิจกรรมหลัก   

 

1.2 การจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 

ในส่วนของการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ันได้กําหนดให้
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก ให้ดําเนินการจัดทําไว้เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานประจําปี โดยในส่วนของ
กองทุนฯประเภท ข ได้รับการยกเว้นสําหรับการจัดทํารายงานดังกล่าว ท้ังน้ี หากกองทุนฯ ประเภท ข กองทุน
ใดมีความพร้อมในการดําเนินการก็สามารถดําเนินการได้ 

การจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้านั้นอาจทําการรวบรวมมาจาก
1) ข้อมูลที่มีการศึกษาไว้แล้ว(ข้อมูลทุติยภูมิ) เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) สถิติ/
ข้อมูลจากทางภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา และ 2) ข้อมูลท่ีอาจจะต้องศึกษาใหม่ (ข้อมูลปฐมภูมิ ) เช่น ข้อมูล
ในการสํารวจภาคสนามในเรื่องต่างๆ เป็นต้น 

ท้ังน้ี แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มีการศึกษาไว้แล้วให้ครอบคลุมแต่ละประเด็นในการศึกษา
อาจพิจารณาได้ ดังนี้ 
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  1) ด้านสุขภาพ – สามารถแยกประเด็นด้านสุขภาพได้ เช่น 

 โรคภัยไข้เจ็บ สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลประจําอําเภอ 

 อัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิต สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลประจําอําเภอ 

 อุบัติเหตุ สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สถานีตํารวจ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
  2) ด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ – สามารถแยกประเด็นสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้ 
เช่น 

 มลพิษทางน้ํา สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม 

 มลพิษทางอากาศ สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ รายงานวิเคราะห์การผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม 

 มลพิษทางเสียง สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรน้ํา สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรชายฝั่ง  

 ทรัพยากรป่าไม้/ชุมชน  สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงานป่าไม้จังหวัด/เขต          
กรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรชายฝั่ง  

 ทรัพยากรการเกษตร สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงานเกษตร
ตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 ของเสีย/ขยะ สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม  
  3) ด้านเศรษฐกิจท้องถ่ิน – สามารถแยกประเด็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ เช่น  

 การสร้างรายได้/อาชีพ สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ สํานักงานการคลังจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธกส.  
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 การขยายตัวของอุตสาหกรรม สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
  4) ด้านสังคม –สามารถแยกประเด็นด้านสังคมได้ เช่น 

 สาธารณูปโภค สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  

 การคมนาคมขนส่ง สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สํานักงานทางหลวงชนบท 

 การรวมกลุ่มของชุมชน สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําสรุปรายงานการศึกษาผลกระทบน้ัน สามารถบันทึกรายละเอียดในแบบ

สรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย2) เพ่ือให้ 

คพรฟ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและดําเนินการลงนามโดยเลขานุการ คพรฟ.  ก่อนรวบรวมส่งเป็น

แผนงานประจําปีเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นประกอบและเสนอต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณา

อนุมัติต่อไป 

ซ่ึงอาจตรวจสอบความครบถ้วนได้จากรายการตรวจสอบ ดังน้ี 
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รายการพิจารณาการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า................................................................................. 

1) รายละเอียดเอกสารในการศึกษา 
          1.1) รายช่ือของเอกสาร/รายงานท่ีใช้ในการศึกษา                              (  ) มี          (  ) ไม่มี 
          1.2) ระบุช่ือของผู้จัดทํารายงาน                                                  (  ) มี          (  ) ไม่มี 
          1.3) ระบุปีท่ีดําเนินการศึกษา                                                     (  ) มี          (  ) ไม่มี 
2) ลักษณะของผลการศึกษา 

          2.1) ด้านสุขภาพ ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                     (  ) โรคภัยไข้เจ็บ                     (  ) อัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิต 
                     (  ) อุบัติเหตุ                          (  ) อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
          ท้ังน้ี ผลการศึกษาด้านสุขภาพ (  ) มีความครบถ้วนแล้ว 
                                            (  ) ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้าน   1)........................................................................ 
                                                                               2)........................................................................ 

          2.2 ด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                     (  ) มลพิษทางนํ้า                 (  ) มลพิษทางอากาศ              (  ) มลพิษทางเสียง                      
                     (  ) ทรัพยากรนํ้า                 (  ) ทรัพยากรป่าไม้/ชุมชน         (  ) ทรัพยากรการเกษตร 
                     (  ) ของเสีย/ขยะ                 (  ) อื่นๆ ระบุ............................................................................. 
          ท้ังน้ี ผลการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ (  ) มีความครบถ้วนแล้ว 
                                                                  (  ) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในด้าน   1)................................................ 
                                                                                                    2)................................................. 

          2.3) ด้านเศรษฐกิจท้องถ่ิน ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                      (  ) การสร้างรายได้/อาชีพ       (  ) การขยายตัวของอุตสาหกรรม      (  ) อื่นๆ ระบุ................................... 
          ท้ังน้ี ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น   (  ) มีความครบถ้วนแล้ว 
                                                         (  ) ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้าน     1)....................................................................... 
                                                                                            2)........................................................................ 

          2.4) ด้านสังคม ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                     (  ) สาธารณูปโภค                     (  ) การคมนาคมขนส่ง 
                     (  ) การรวมกลุ่มของชุมชน           (  ) อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
          ท้ังน้ี ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   (  ) มีความครบถ้วนแล้ว 
                                              (  ) ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้าน    1)........................................................................ 
                                                                                  2)........................................................................ 

          2.5) ด้านอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                  1) ..................................................................................................... 
                  2) ...................................................................................................... 
                  3) ...................................................................................................... 
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2. การจัดทํางบประมาณในการบริหารจัดการประจําปี 

 การดําเนินการจัดทํางบประมาณในการบริหารจัดการประจําปีน้ัน มีขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําได้
ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่กองทุน/เลขานุการ คพรฟ . จัดทํางบประมาณในการบริหารจัดการภายใต้กรอบ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ และจัดทําประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการเพ่ือนําเสนอ คพรฟ. 
พิจารณาอนุมัติ ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1.1 กรอบงบประมาณ ซ่ึงประกอบด้วย 
   - งบประมาณบริหารจัดการท่ี กกพ. อนุมัติ    x,xxx,xxx.xx  บาท 
   - งบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือขอสมทบ (ถ้ามี)   x,xxx,xxx.xx  บาท 
   - รวมงบประมาณทั้งสิ้น      x,xxx,xxx.xx  บาท 
  1.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ดําเนินการตามประกาศของ กกพ. เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ โดยรายละเอียดประกอบด้วย 

(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่กองทุน ได้แก่ ค่าจ้างเหมาจ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
กองทุน และค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 

(2) งบดําเนินงาน ประกอบด้วย 

 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมในการ
ปฏิบัติงานของ คพรฟ. คณะอนุกรรมการ คพรต. และคณะทํางาน 

 2) ค่าใช้สอย ได้แก่  ค่าใช้ จ่ายในการประชุม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ค่าเช่า เช่น ค่าเช่าอาคารสํานักงาน สถานท่ี ค่าเช่ารถยนต์สํานักงาน ค่าจ้างบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้าง
ผู้เช่ียวชาญ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ค่าซ่อมแซม ค่าประกันอาคาร ค่าประกัน
รถยนต์ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ และค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

 3) ค่าวัสดุ ได้แก่ วัสดุสํานักงาน วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุอ่ืน ๆ 

 4) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่า
โทรศัพท์สํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม และค่าบริการอ่ืน ๆ 

 5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานสามารถแบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้ 
  - กรณี ฝึกอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานภายในประเทศ ให้กําหนด

งบประมาณตามความเหมาะสมและเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุในส่วนของรายจ่ายเพ่ือการ
บริหารจัดการ ตามประกาศ กกพ. เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ 
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  - กรณีฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ให้ดําเนินการตาม
ประกาศ กกพ. เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในต่างประเทศสําหรับการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2557 โดยกองทุนฯ ประเภท ก สามารถต้ังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ แต่ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และสําหรับกองทุนฯประเภท ข สามารถต้ัง
งบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ แต่ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดย
ต้องมีการจัดทํารายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 (3) งบลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ซ่ึงต้องมี
รายละเอียดครุภัณฑ์และขอต้ังงบตามราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างหรือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ (www.bb.go.th/pages.php?para=stdPrice)  และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (www.mict.go.th/view/1/ราคา
กลาง) (ถ้ามี)   โดยการจัดซ้ือครุภัณฑ์น้ีต้องระบุจํานวนให้ชัดเจนว่าดําเนินการจัดซ้ือเป็นจํานวนกี่หน่วย และมี
รูปแบบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ีครบถ้วนแนบท้ายด้วย ตัวอย่างเช่น 
   - จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT จํานวน 3 เคร่ือง เครื่องละ 
19,000 บาท  
   - จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 25,000 บาท    
   - จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู รายละเอียดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานของสํานักงบประมาณ จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 28,400 บาท  
 (4) งบเงินอุดหนุน ได้แก่ การช่วยเหลือ บริจาคให้แก่ท้องถิ่น หรือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ท้ังนี้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินค่าบริหารจัดการท่ีกองทุนได้รับในแต่ละปี แต่ต้อง
ไม่เกิน 200,000 บาท 
 (5) งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ การจัดจ้างต่างๆ รวมท้ังการจ้างท่ีปรึกษาและการจัดทํา
โครงการ ซ่ึงต้องมีรายละเอียดของขอบเขตเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ประมาณการราคาและรายละเอียดการ
ดําเนินงานในแต่ละโครงการ ตลอดจนการระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเอกสารแนบท้าย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
 ท้ังน้ี สําหรับแนวทางปฏิบัติแล้วให้สามารถมีการพิจารณาถัวจ่ายได้เฉพาะรายการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีกองทุน และรายการงบดําเนินงานเท่าน้ัน  

2. เจ้าหน้าท่ีกองทุน/เลขานุการ คพรฟ. นําผลการพิจารณามาบันทึกลงในแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน 
กกพ. กําหนด ซ่ึงแบบฟอร์มท่ีใช้บันทึกน้ีคือแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรายไตรมาส   
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(กฟ.97(3)-07) และควรจัดส่งรายละเอียดของงบประมาณในแต่ละรายการ เพ่ือแนบท้ายแบบฟอร์ม กฟ.
97(3)-07 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการพิจารณาแผนงานประจําปีร่วมด้วย โดยสามารถพิจารณา
ตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 
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กฟ.97(3)-07 

(ตัวอย่าง) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจําปีงบประมาณ XXXX รายไตรมาส 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC 

ประเภทค่าใช้จ่าย รายการ (รายละเอียดค่าใช้จ่าย) จํานวนเงินแต่ละไตรมาส จํานวนเงิน (บาท) 
1 2 3 4 

1. รายจ่ายบุคลากร 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่กองทุน  -  - - - - 

  1.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ - - - - - 
2. รายจ่ายดําเนินการ 2.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน           

   2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คพรฟ. 161,700.00 161,700.00 161,700.00 161,700.00 646,800.00 
     2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครพต. 214,500.00 214,500.00 214,500.00 214,500.00 858,000.00 
     2.1.3 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก/ที่ปรึกษา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000.00 
     2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ คพรฟ. 107,250.00 107,250.00 107,250.00 107,250.00 429,000.00 

   2.1.5 ค่าตอบแทนคณะทํางาน คพรฟ./บุคคลภายนอกอื่นๆ 594,450.00 594,450.00 594,450.00 594,450.00 2,377,800.00 
  2.2 ค่าใช้สอย           

     2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    952,500.00     952,500.00     952,500.00     952,500.00          3,810,000.00  

     2.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง      74,925.00      74,925.00       74,925.00       74,925.00             299,700.00  

     2.2.3 ค่าที่พัก      89,100.00      89,100.00      89,100.00       89,100.00            356,400.00  

     2.2.4 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง ในการประชุม    218,400.00     218,400.00      218,400.00      218,400.00             873,600.00  

     2.2.5 ค่าเช่ารถยนต์     144,000.00      144,000.00      144,000.00      144,000.00             576,000.00  

     2.2.6 ค่าเช่าอาคารสํานักงานกองทุน      90,000.00       90,000.00       90,000.00       90,000.00            360,000.00  
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กฟ.97(3)-07 

(ตัวอย่าง) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจําปีงบประมาณ XXXX รายไตรมาส 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC 

ประเภทค่าใช้จ่าย รายการ (รายละเอียดค่าใช้จ่าย) จํานวนเงินแต่ละไตรมาส จํานวนเงิน (บาท) 
1 2 3 4 

     2.2.7 ค่าปรับปรุงสํานักงานกองทุน - - - - - 

     2.2.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร      30,000.00      30,000.00       30,000.00       30,000.00            120,000.00  

     2.2.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ่ายเอกสาร,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ฯลฯ)      45,000.00       45,000.00       45,000.00       45,000.00             180,000.00  

   2.2.10 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน 50,000.00 - - - 50,000.00 

  2.3 ค่าวัสดุ           

       2.3.1 วัสดุสํานักงาน     30,000.00       30,000.00      30,000.00       30,000.00            120,000.00  

       2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิง     60,000.00      60,000.00       60,000.00       60,000.00            240,000.00  

       2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว        9,000.00        9,000.00         9,000.00         9,000.00             36,000.00  

       2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       6,000.00        6,000.00         6,000.00         6,000.00             24,000.00  

       2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     15,000.00      15,000.00       15,000.00      15,000.00             60,000.00  

       2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา       1,500.00       1,500.00        1,500.00        1,500.00               6,000.00  

       2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์    45,000.00      45,000.00      45,000.00       45,000.00            180,000.00  

       2.3.8 วัสดุอื่นๆ 15,000.00  15,000.00  15,000.00  15,000.00  60,000.00  

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค           

       2.4.1 ค่าน้ํา                        -    -   -   -   -   
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กฟ.97(3)-07 

(ตัวอย่าง) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจําปีงบประมาณ XXXX รายไตรมาส 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC 

ประเภทค่าใช้จ่าย รายการ (รายละเอียดค่าใช้จ่าย) จํานวนเงินแต่ละไตรมาส จํานวนเงิน (บาท) 
1 2 3 4 

       2.4.2 ค่าไฟฟ้า 45,000.00  45,000.00  45,000.00  45,000.00  180,000.00  

       2.4.3 ค่าไปรษณีย์ 6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00   24,000.00  

       2.4.4 ค่าโทรศัพท์สํานักงาน 12,000.00  12,000.00  12,000.00  12,000.00   48,000.00  

       2.4.5 ค่าบริการสื่อสาร 52,500.00  52,500.00  52,500.00  52,500.00   210,000.00  

     2.4.6 ค่าขยายเขตไฟฟ้า/ประปา  -   -  400,000.00  -  400,000.00  

     2.4.7 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์กองทุน 6,0000.00 - - - 6,000.00 
3. ค่าครุภัณฑ์และ 
สิ่งก่อสร้าง 

3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ 3 ชุด เครื่องสํารองไฟ 3 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง) 

82,800.00  - - - 82,800.00  

3.2 ครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 3 ชุด) 24,000.00  - - - 24,000.00  

  3.3 ครุภัณฑ์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ (กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง) 60,000.00  - - - 60,000.00  

  3.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง) 12,000.00  - - - 12,000.00  

  3.5 ครุภัณฑ์อื่นๆ -  - - - -  
 4. เงินอุดหนุน 4.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ 100,000.00  50,000.00  50,000.00  -  200,000.00  
5. รายจ่ายอื่นๆ 5.1 ค่าฝึกอบรม สัมมนา เสริมศักยภาพ คพรฟ./คพรต.                -  1,000,000.00  - - 1,000,000.00  

5.2 ค่าฝึกอบรม สัมมนา เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุน 104,000.00  - - - 104,000.00  
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กฟ.97(3)-07 

(ตัวอย่าง) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจําปีงบประมาณ XXXX รายไตรมาส 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC 

ประเภทค่าใช้จ่าย รายการ (รายละเอียดค่าใช้จ่าย) จํานวนเงินแต่ละไตรมาส จํานวนเงิน (บาท) 
1 2 3 4 

5.3 ค่าทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนประจําป ี2558 - - - 200,000.00  200,000.00  
5.4 ค่าสนับสนุนกิจกรรม/ดําเนินการ ตามแผนประชาสัมพันธ์ 700,000.00  700,000.00  700,000.00  700,000.00  2,800,000.00  

รวม 4,181,625.00 4,798,825.00 4,198,825.00 3,948,825.00 17,134,100.00 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายกันได้ 

 ลายมือชื่อ....................................................................  
 กรรมการและเลขานุการ คพรฟ.  

 วันที่....................................................................  
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(ตัวอย่าง) ประมาณการค่าใช้จ่าย การบรหิารจัดการกองทุนฯ ปี xxxx กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC 
 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย วัน-ครั้ง วงเงิน/หน่วย รวมเงิน หมายเหต ุ
1  ค่าเบี้ยประชุมและตอบแทน              
 1.1 ค่าเบี้ยประชุม ประธาน คพรฟ.. 1 คน 12 2,500.00  30,000.00    
 1.2 ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ คพรฟ. 24 คน 12 2,000.00  576,000.00    
 1.3 ค่าเบี้ยประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ. 1 คน 12 2,000.00  24,000.00    
 1.4 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ที่ คพรฟ.เชิญเข้าร่วม 2 คน 12 700.00  16,800.00    
 1.5 ค่าเบี้ยประชุม ประธาน อนุกรรมการ คพรฟ. 5 คณะ 5 คน 12 1,000.00  60,000.00    
 1.6 ค่าเบี้ยประชุม อนุกรรมการ บริหารฯ  11 คน 11 คน 12 750.00  99,000.00    
 1.7 ค่าเบี้ยประชุม อนุกรรมการ กลั่นกรองฯ  11 คน 11 คน 12 750.00  99,000.00    
 1.8 ค่าเบี้ยประชุม อนุกรรมการ ราคากลางฯ  9 คน 9 คน 12 750.00  81,000.00    
 1.9 ค่าเบี้ยประชุม ประธาน คณะทํางานยุทธศาสตร์ ฯ  2 คณะ 2 คน 12 1,000.00  24,000.00    
 1.10 ค่าเบี้ยประชุม คณะทํางานยุทธศาสตร์ ฯ  2 คณะ 10 คน 12 750.00  90,000.00    
 1.11 ค่าเบี้ยประชุม ประธาน คพรต.  10 คณะ 10 คน 12 1,000.00  120,000.00    
 1.12 ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ คพรต. 10 คณะ  123 คน 12 500.00  738,000.00    
 1.13 ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรึกษา คพรฟ./ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ  5 คน 12 2,000.00  120,000.00    
 1.14 ค่าตอบแทนคณะทํางาน คพรฟ./บุคคลภายนอกอื่นๆ  20 คน 30 500.00  300,000.00    
 รวม         2,377,800.00           
2 ค่าใช้สอย : ค่าอาหารในการประชุม             
 2.1 ค่าอาหารกลางวัน ประชุม คพรฟ./ที่ปรึกษา/จนท. 30 คน 12  250.00  90,000.00    
 2.2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ประชุม คพรฟ./ที่ปรึกษา/จนท. 30 คน 12 100.00  36,000.00  2 ครั้ง/1 วัน 
 2.3 ค่าอาหารกลางวัน ประชุม อนุกรรมการ คพรฟ./จนท. 45 คน 12 250.00  135,000.00  4 คณะ 
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ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย วัน-ครั้ง วงเงิน/หน่วย รวมเงิน หมายเหต ุ
 2.4 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มประชุมอนุกรรมการ คพรฟ./จนท. 45 คน 12 100.00  54,000.00  2 ครั้ง/1 วัน 
 2.5 ค่าอาหารกลางวัน ประชุม คพรต./จนท. 133 คน 12 250.00  399,000.00    
 2.6 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ประชุม คพรต./จนท. 133 คน 12 100.00  159,600.00  2 ครั้ง/1 วัน 
 รวม         873,600.00   
3 ค่าใช้สอย : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง             
 3.1 ค่าเดินทาง คพรฟ./คพรต./เจ้าหน้าที่กองทุน 168 คน 2 500.00  168,000.00    

 3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ประธาน คพรฟ.(กรณีไปต่างจังหวัด) 1 คน 3 300.00  900.00  เหมาจ่าย 
 3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง คพรฟ./ผู้ช่วยเลขาฯ (ไปต่างจังหวัด) 25 คน 3 240.00  18,000.00    
 3.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง คพรต./ผู้ช่วยเลขาฯ (ไปต่างจังหวัด) 133 คน 2 240.00  63,840.00    
 3.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ (ไปต่างจังหวัด) 43 คน 3 240.00  30,960.00    
 3.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่กองทุนฯ  15 คน 5 240.00  18,000.00    
 รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง         299,700.00   
4 ค่าใช้สอย : ค่าที่พัก             
 4.1 ค่าที่พักประธาน คพรฟ.(กรณีไปต่างจังหวัด) 1 คน 2 1,200.00  2,400.00  เหมาจ่าย 
 4.2 ค่าที่พัก คพรฟ./ผู้ช่วยเลขาฯ (ไปต่างจังหวัด) 25 คน 2 1,200.00  60,000.00    
 4.3 ค่าที่พัก คพรต./ผู้ช่วยเลขาฯ (ไปต่างจังหวัด) 133 คน 1 1,000.00  133,000.00    
 4.4 ค่าที่พัก อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ (ไปต่างจังหวัด) 43 คน 2 1,000.00  86,000.00    
 4.5 ค่าที่พัก เจ้าหน้าที่กองทุน ฯ 15 คน 5 1,000.00  75,000.00    
 รวมค่าที่พัก         356,400.00   
5 ค่าใช้สอย : สนับสนุนงาน สํานักงานกองทุนฯ             
 5.1 ค่าเช่าสํานักงานกองทุนฯ 1 หลัง 12 30,000.00  360,000.00    
 5.2 ค่าเช่ารถยนต์ 4 ประตู  2 คัน 12 24,000.00  576,000.00    
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ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย วัน-ครั้ง วงเงิน/หน่วย รวมเงิน หมายเหต ุ
 5.3 ค่าปรับปรุงสํานักงาน ฯ ปี 2556 1 หลัง 1               -                    -    
 5.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง 12 5,000.00  120,000.00    
 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ่ายเอกสาร,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ฯลฯ) 1 เหมา 12 15,000.00  180,000.00    
 5.6 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน 1 ครั้ง 1 50,000.00 50,000.00  
 รวม         1,286,000.00   
6 ค่าวัสดุ             
 6.1 วัสดุสํานักงานทั่วไป  1 ชุด 12 10,000.00  120,000.00    
 6.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์เช่ากองทุนฯ 2 คัน 12 10,000.00  240,000.00    
 6.3 วัสดุงานบ้านงานครัว  1 ชุด 12 3,000.00  36,000.00    
 6.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 สนง. 12 2,000.00  24,000.00    
 6.5 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ประชาสัมพันธ์) 1 สนง. 12 5,000.00  60,000.00    
 6.6 ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 1 สนง. 12 500.00  6,000.00    
 6.7 วัสดุคอมพิวเตอร์   1 สนง. 12 15,000.00  180,000.00    
 6.8 วัสดุอื่น ๆ    1 สนง. 12 5,000.00  60,000.00    
 รวม         666,000.00   
7 ค่าสาธารณูปโภค              
 7.1 ค่าไฟฟ้า  1 สนง. 12 15,000.00  180,000.00    
 7.2 ค่าน้ําประปา  1 สนง. 12               -                    -    
 7.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข  1 สนง. 12 2,000.00  24,000.00    
 7.4 ค่าโทรศัพท์สํานักงาน  1 สนง. 12 4,000.00  48,000.00    
 7.5 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ (ซิม G.N.8) 35 เลข 12 500.00  210,000.00    
 7.6 ค่าขยายเขตไฟฟ้า/ประปา 1 ระบบ 1 400,000.00  400,000.00    
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ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย วัน-ครั้ง วงเงิน/หน่วย รวมเงิน หมายเหต ุ
 7.7 ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์กองทุน 1 สนง. 12 500.00 6,000.00  
 รวม         868,000.00   
8 ค่าจ้างเหมาบริการ จนท.               
 8.1 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน หน.กลุ่มงานเทคนิค(วิศวกรอาวุโส) 1 คน 8 30,000.00  240,000.00   
 8.2 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน นักวิชาการด้านเทคนิค 1 คน 12 18,000.00  216,000.00    
 8.3 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน สถาปนิก  1 คน 7 18,000.00  126,000.00    
 8.4 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 2 คน 12 15,500.00  372,000.00   
 8.5 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 1 คน 12 20,000.00  240,000.00   
 8.6 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เจ้าหน้าที่ประสานงาน 6 คน 12 16,000.00  1,152,000.00   
 8.7 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน นักบัญชี 2 คน 12 18,000.00  432,000.00    
 8.8 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน  หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ 1 คน 12 20,000.00  240,000.00    
 8.9 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน  จนท.วิเคราะห์ฯ แผน 2 คน 12 15,000.00  360,000.00    
 8.10 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน  ประชาสัมพันธ ์ 2 คน 12 15,000.00  360,000.00    
 8.11 ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน  พนักงานทําความสะอาด 1 คน 12 6,000.00  72,000.00   
 รวม        20        3,810,000.00   
9 ค่าครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์             
 9.1 คอมพิวเตอร์ PC.  3 ชุด 1 20,000.00  60,000.00    
 9.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า 1000 VA 3 ชุด 1 4,000.00  12,000.00    
 9.3  เครื่องพิมพ์ ขนาด A4 สี 0 ชุด 0               -                    -    
 9.4 เครื่องพิมพ์ ขนาด A4 ขาว-ดํา 3 เครื่อง 1 3,600.00  10,800.00    
 ครุภัณฑ์สํานักงาน             
 9.5 โต๊ะทํางาน 1.20 ม. พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด 1 8,000.00  24,000.00    
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ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย วัน-ครั้ง วงเงิน/หน่วย รวมเงิน หมายเหต ุ
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
 9.6 เครื่องวัดระยะทางอิเลคทรอนิคส์ 2 ชุด 1 6,000.00  12,000.00    
 ครุภัณฑ์สื่อสารประชาสัมพันธ์             
 9.7 กล้องถ่ายรูป 2 ชุด 1 30,000.00  60,000.00    
 รวม         178,800.00   

10 รายจ่ายอื่น: ค่าศึกษา/จัดทําแผนโครงการชุมชน ปี              
 10.1 ค่าสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์/จัดทําแผนประจําป ี 1 ครั้ง 1 200,000.00  200,000.00    
 10.2 ค่าฝึกอบรม สัมมนา เสริมศักยภาพ คพรฟ./คพรต. 1 ครั้ง 2 500,000.00  1,000,000.00    
 10.3 ค่าฝึกอบรม สัมมนา เสริมศักยภาพ เจ้าหน้าที่กองทุน 1 ครั้ง 2 52,000.00  104,000.00    
 10.4 ค่าสนับสนุนกิจกรรม/ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ 12 เดือน 1               -  2,800,000.00    
 รวม         4,104,000.00    

หมายเหตุ: รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายอื่น ตามเอกสารแนบ 
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ท้ังน้ี ในการตรวจสอบก่อนเสนอให้ คพรฟ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ อาจตรวจสอบความครบถ้วน

ได้จากแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ ดังน้ี 

รายการพิจารณา 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า....................................................................................... 

การตรวจสอบ/การวิเคราะห์ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการท่ีคงเหลือจากปีท่ีผ่านมา*   
   จํานวนงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี)..................................................................................................................... 
2) งบประมาณที่เสนอมานั้นอยู่ในกรอบท่ีได้รับการจัดสรรจาก กกพ.   
   (  ) งบประมาณฯอยู่ในกรอบท่ีได้รับการจัดสรร โดยต่ํากว่ากรอบเป็นจํานวนเงิน........................................................ 
   (  ) งบประมาณฯอยู่ในกรอบท่ีได้รับการจัดสรร เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคงเหลือจากปีท่ีผ่านมา 
   (  ) งบประมาณฯเกินกว่ากรอบท่ีได้รับการจัดสรร เป็นจํานวนเงิน.............................................................................. 
3) ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการเป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายและกรอบที่ กกพ. กําหนด   
4) มีการจัดทํารายละเอียดประมาณการงบประมาณในแต่ละรายการ และกรณีการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างหรือราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณฯ หรือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT  

  

5) มีการระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการสอดคล้องกับระยะเวลา
ดําเนินการ  

  

*หมายเหตุ* คพรฟ.ควรแจ้งงบประมาณบริหารจัดการเหลือจ่ายให้สํานักงาน กกพ. (ส่วนกลาง) ทุกส้ิน
ปีงบประมาณเพื่อนําไปใช้ในการจัดทํากรอบงบประมาณประจําปีต่อไป 
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3. แนวทางในการเสนอโครงการชุมชนในพ้ืนที่ประกาศและการพิจารณากล่ันกรองเบ้ืองต้น 

3.1 แนวทางในการเสนอโครงการชุมชนในพื้นท่ีประกาศ 
 สําหรับแนวทางการเสนอโครงการชุมชนในพ้ืนที่ประกาศน้ัน เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ/กรรมการและ
เลขานุการ คพรฟ. มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ/กรรมการและเลขานุการ คพรฟ.  รวบรวมเอกสารและจัดทําสรุปรายละเอียด
เพ่ือนําเสนอ คพรฟ. พิจารณากลั่นกรอง/อนุมัติ ดังน้ี 
  1.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแบบเสนอโครงการชุมชน (กฟ.97(3)-03) ซ่ึงจะ
พิจารณารายละเอียดเอกสารตามลักษณะของโครงการว่ามีครบถ้วนหรือไม่โดยสามารถจําแนกประเภทของ
โครงการและเอกสารแนบเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ ดังน้ี   

ประเภทโครงการ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ก่อสร้าง - แบบก่อสร้าง/รายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง 

- เอกสารประมาณการราคา 
- เอกสารรายละเอียดการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
- เอกสารแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ์/บริเวณ 
- ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่อง 

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์ - เอกสารประมาณการราคา 
- คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
- เอกสารแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ์/บริเวณ 
- ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่อง 

3.จัดจ้าง - เอกสารประมาณการราคา 
- รายละเอียดที่จําเป็นของการจัดจ้างและใบแสดงอัตราจ้าง 

4.สวัสดิการชุมชน/การให้
ทุนการศึกษา/การจัดกิจกรรม 

- เอกสารประมาณการราคา 
- คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม (ถ้ามี) 
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ 
- รายละเอียดที่จําเป็นของการจัดสวัสดิการ/ทุนการศึกษา/กิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วมโครงการโดยสังเขป 

5. การส่งเสริมอาชีพ - เอกสารประมาณการราคา 
- คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ 
- หนังสือการรับรองการจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพ 

6.ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน - เอกสารประมาณการราคา 
- กําหนดการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ  
- กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 

7.อื่นๆ ตามท่ี กกพ. กําหนด - เอกสารประมาณการราคา 
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ประเภทโครงการ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 
- เอกสารประกอบอื่นๆ ตามลักษณะของโครงการ 

  
  1.2 ตรวจสอบความถูกต้องในการระบุความเช่ือมโยงของโครงการชุมชนกับแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ ในกรณีพบความคลาดเคลื่อนซ่ึงอาจเกิดจากความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องตรงกันให้ดําเนินการประสาน
ร่วมกับผู้เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงก่อนเสนอ คพรฟ.  
  1.3 ตรวจสอบความสอดคล้องกับผลสํารวจความต้องการของประชาชน (กฟ.97(3)-02) และ
ความเหมาะสมของหน่วยดําเนินการตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด 
  1.4 จัดทํารายละเอียดโครงการชุมชนท่ีมีการตรวจสอบตามข้อ 1.1-1.3 และนําเสนอ คพรฟ. 
เพ่ือพิจารณา 
  1.5 บันทึกผลการพิจารณาของ คพรฟ . โดยจัดทําเป็นรายงานการประชุม และเสนอ
กรรมการและเลขานุการ คพรฟ. บันทึกผลการพิจารณาท้ายเอกสารแบบเสนอโครงการชุมชน (กฟ.97(3)-03)  

 2. เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ/กรรมการและเลขานุการ คพรฟ. นําผลการพิจารณาของ คพรฟ. มาพิจารณา
จัดทําแผนงานประจําปี โดยระบุข้อมูลต่างๆตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนด ซ่ึงประกอบด้วย  
  2.1 แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3) 
โดยให้ระบุช่ือโครงการชุมชนในแบบฟอร์มส่วนของรายช่ือโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้
ครบถ้วน 
  2.2 แบบสรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงานประจําปี (กฟ.
97(3)-06) ซ่ึงเป็นการระบุโครงการที่จําแนกตามกรอบแผนงาน 11 ด้าน ตามพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ และตาม
หน่วยดําเนินโครงการด้วย 
  2.3 แบบสรุปรายช่ือโครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก คพรฟ. (กฟ.97(3)-09) ซ่ึงเป็นการระบุ
โครงการท่ีเรียงลําดับความสําคัญ(โครงการท่ีเรียงลําดับตามที่ คพรฟ. กําหนด ) 
  2.4 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-10) ซ่ึงเป็นการระบุแผนการ
ใช้จ่ายเงิน (แผนปฏิบัติการ) ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าว่าจะถูกนําไปใช้ในช่วงใดของปีงบประมาณ 

ท้ังน้ี การดําเนินการดังกล่าวสามารถแสดงเพ่ือเป็นตัวอยา่งในการดําเนินการได้ ดังนี้ 
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กฟ. 97(3)-ย3 

(ตัวอย่าง) แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (การระบุโครงการตามแผนงานประจําปี) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบดําเนินการในแต่ละป ี(บาท) สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนระดับ

หมู่บ้าน/ตําบล ในยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 

1. พัฒนาฐานรายได้ของชุมชน
จากการประกอบอาชีพและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการส่งเสริมการออมเงินระดับ
ชุมชน 

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : มีการออมเงินภายใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นรวมร้อยละ 10 ต่อปี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกิดการออมเงินอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว 

50,000 50,000 50,000 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
(แผนพัฒนาจังหวัด........................../
แผนพัฒนาชุมชน............................) 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรและ
ประมง 

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : เกิดกลุ่มอาชีพเกษตร
และประมงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่ม ต่อปี 
ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้น
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

60,000 60,000 60,000 

โครงการสร้างและพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์ 
สําหรับพื้นที่ท่องเที่ยว 

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้
บริการโฮมสเตย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มโฮมสเตย์ที่เกิดขึ้น
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

200,000 200,000 200,000 

2. เสริมสร้างความปลอดภัยให้
ชุมชน  สร้างสังคมคุณภาพที่มี
สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี 

โครงการสร้างและสนับสนุนเครือข่าย
อาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชนฯ  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีอาชญากรรมลดลง
ร้อยละ 10 ต่อปี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นจากการเกิดอาชญากรรมที่ลดลง 
 
 

300,000 200,000 200,000 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(แผนพัฒนาจังหวัด........................../
แผนพัฒนาชุมชน............................) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบดําเนินการในแต่ละป ี(บาท) สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนระดับ

หมู่บ้าน/ตําบล ในยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 

2. เสริมสร้างความปลอดภัยให้
ชุมชน  สร้างสังคมคุณภาพที่มี
สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี
(ต่อ) 

โค ร งก า ร สุ ข ภ าพ ดี  ชี วิ ต เป็ น สุ ข 
(สนับสนุนการออกกําลังกาย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  อัตราการเจ็บป่วยด้วย
โ ร ค หั ว ใ จ  โ ร ค ค ว า ม ดั น โล หิ ต  แ ล ะ
โรคเบาหวาน ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชุมชนจัดกิจกรรมออก
กําลังกายได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 

250,000 250,000 250,000 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(แผนพัฒนาจังหวัด........................../
แผนพัฒนาชุมชน............................) 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  อัตราผู้ป่วยโรคเครียดใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 20  

30,000 30,000 30,000 

3 .ส ร้ า ง โอ ก าส ก าร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 

โครงการทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลน ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ :  อัตราผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ ร้อยละ 100  

120,000 120,000 120,000 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(แผนพัฒนาจังหวัด........................../
แผนพัฒนาชุมชน............................) 

รวม 1,010,000 910,000 910,000  

 
 

ลงชื่อ........................................................................ประธาน คพรฟ. 
    (.........................................................................) 

................../.........................../......................... 
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กฟ. 97(3)-06 
(ตัวอย่าง) รายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC  

กรอบแผนงานด้าน ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดําเนินโครงการ หน่วยดําเนินงาน 
งบประมาณที่
สนับสนุน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ ชุมชน
ดําเนินการ ราชการ ราชการร่วมกับ

ชุมชน คพรฟ. 

แผนงานที่ 1  ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ สุข
ภาวะ 

โครงการสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข (สนับสนุนการ
ออกกําลังกาย) 

ก 1 กข กขคง   /  250,000  

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ข 2 กข กขคง  /   30,000  

รวมแผนงานที่ 1                  280,000   

แผนงานที่ 2 ด้านการ
พัฒนาอาชีพ 

โครงการสร้างและพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์สําหรับ
พื้นที่ท่องเที่ยว 

ค 3 คง กขคง /    200,000 

 

รวมแผนงานที่ 2                  200,000   

แผนงานที่ 3 ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรและประมง ค 3 คง กขคง /    60,000   

รวมแผนงานที่ 3                  60,000   

แผนงานที่ 4 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

โครงการส่งเสริมการออมเงินระดับชุมชน ง 4 คง กขคง / 
   

50,000 
 

รวมแผนงานที่ 4                  50,000   
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กฟ. 97(3)-06 
(ตัวอย่าง) รายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC  

กรอบแผนงานด้าน ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดําเนินโครงการ หน่วยดําเนินงาน 
งบประมาณที่
สนับสนุน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ ชุมชน
ดําเนินการ ราชการ ราชการร่วมกับ

ชุมชน คพรฟ. 

แผนงานที่ 5 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างและสนับสนุนเครือข่าย
อาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชนฯ 

ก 1 กข กขคง    / 300,000 
 

รวมแผนงานที่ 5                  300,000   

แผนงานที่ 6 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลน ข 2 กข กขคง 
 

/ 
  

120,000 
 

รวมแผนงานที ่6                  120,000 
  

แผนงานที่ 7 ด้านการ
พัฒนาชุมชน 

- 
        

-   

รวมแผนงานที่ 7                  -   

แผนงานที่ 8 ด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 
 

 -                  -   

รวมแผนงานที่ 8                  - 
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กฟ. 97(3)-06 
(ตัวอย่าง) รายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC  

กรอบแผนงานด้าน ชื่อโครงการ 

พื้นที่ดําเนินโครงการ หน่วยดําเนินงาน 
งบประมาณที่
สนับสนุน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ ชุมชน
ดําเนินการ ราชการ ราชการร่วมกับ

ชุมชน คพรฟ. 

แผนงานที่ 9 ด้านการใช้
จ่ายกรณีฉุกเฉิน และ
ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก
เดือดร้อน 

- 
        

- 
 

รวมแผนงานที่9 

        

 - 
  

แผนงานที่ 10 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน 

 -                  -   
รวมแผนงานที ่10                  - 

  

แผนงานที่ 11 ด้านอื่น ๆ   -                  -   

รวมแผนงานที่ 11                  -   

รวม 11 แผนงาน                 1,010,000   

หมายเหตุ หากแผนงานใดไม่มีผู้เสนอโครงการ ให้เว้นว่างไว้                     

             ลายมือชื่อ ...................................................................   

            ตําแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ คพรฟ.    
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กฟ. 97(3)-09 

(ตัวอย่าง) รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย คพรฟ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC 

ลําดับที่ 
(เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ) 

ชื่อโครงการชุมชน 
หมายเลข  

แผนงาน (1-11) 

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ  
(บาท) 

1 โครงการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชนฯ   5 300,000 

2 โครงการสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข (สนับสนุนการออกกําลังกาย)   1 250,000 

3 โครงการสร้างและพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์สําหรับพื้นที่ท่องเที่ยว   2 200,000 

4 โครงการทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลน   6 120,000 

5 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรและประมง   3 60,000 

6 โครงการส่งเสริมการออกมเงินระดับชุมชน   4 50,000 

7 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ 
 

1 30,000 

      รวม 1,010,000 

  รวมตามกรอบวงเงินงบประมาณประจําปี   1,010,000 

  รวมโครงการสํารอง ร้อยละ 10    (-ไม่มี-)   0.00 

  รวมทั้งสิ้น   1,010,000 

ลายมือชื่อ .................................................... 
ตําแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ คพรฟ.  
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กฟ. 97(3)-10 

(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX 

แผนงาน/โครงการ 

จํานวนเงินที่ใช้ในการดําเนินโครงการชุมชน (บาท) 

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แผนงานที่ 1 ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ 

   โครงการสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข (สนับสนุนการออกกําลังกาย) 
        

250,000 
   

250,000 

   โครงการเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ 
     

30,000 
      

30,000 

แผนงานที่ 2 ด้านการพัฒนาอาชีพ 

   โครงการสร้างและพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์สําหรับพื้นที่ท่องเที่ยว 
        

200,000 
   

200,000 

แผนงานที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 

   โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรและประมง            60,000              60,000 

แผนงานที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน 

   โครงการส่งเสรมิการออมเงินระดบัชุมชน 
        

50,000 
   

50,000 

แผนงานที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   โครงการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชนฯ 
     

150,000 
  

150,000 
   

300,000 

แผนงานที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

   โครงการทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลน 
     

120,000 
      

120,000 
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กฟ. 97(3)-10 

(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ABC  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX 

แผนงาน/โครงการ 

จํานวนเงินที่ใช้ในการดําเนินโครงการชุมชน (บาท) 

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แผนงานที่ 7 ด้านการพัฒนาชุมชน 

              
แผนงานที่ 8 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

                            

แผนงานที่ 9 ด้านการใช้จ่ายกรณีฉกุเฉิน  

              
แผนงานที่ 10 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 

                            

แผนงานที่ 11 ด้านอื่น ๆ  

                            

รวม            360,000      650,000 
   

1,010,000 

หมายเหตุ  หากแผนงานใดไม่มีผู้เสนอโครงการ ให้เว้นว่างไว้ 

 
ลายมือชื่อ .......................................................................... 

 
ตําแหน่ง         กรรมการและเลขานุการ คพรฟ.  
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3.2 แนวทางในการพิจารณาโครงการและกล่ันกรองเบื้องต้น  
การพิจารณาการกลั่นกรองโครงการที่ทาง คพรฟ. ได้จัดส่งมานั้น ให้พิจารณาจากแบบฟอร์มการ

เสนอโครงการชุมชน (กฟ.97(3)-03) ร่วมกับกับเอกสารประกอบต่างๆ ท่ีได้จัดส่งมาเพ่ือเป็นหลักฐานในการ
จัดทําโครงการในเบ้ืองต้น  

ท้ังน้ี โครงการต่างๆที่จัดส่งมาเพ่ือพิจารณาน้ันประกอบด้วยผู้เสนอโครงการต่างๆ กัน ได้แก่  
 ชุมชน  
 หน่วยราชการ 
 คพรฟ.  
 หน่วยงานราชการร่วมกับชุมชน 

 แนวทางในการกลั่นกรองโครงการควรพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของโครงการในแต่ละประเภทท่ี
เสนอมาอีกด้วย โดยประเด็นหลักที่จะพิจารณาควรจะตรวจสอบรายการเบื้องต้นตามแบบเสนอโครงการชุมชน 
(กฟ.97(3)-03) ดังน้ี 

 โครงการมาจากผลสํารวจความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ/หรือการศึกษาผลกระทบหรือไม่ 
 โครงการเป็นโครงการตามกรอบ 11 ด้านท่ี กกพ. กําหนดไว้หรือไม่ 
 โครงการเสนองบประมาณมาถูกต้องหรือไม่ 
 โครงการท่ีเสนอมาน้ันมีแนวทางในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้ย่ังยืนหรือไม่ 
 โครงการท่ีเสนอมีผู้รับผิดชอบลงนามครบถ้วนหรือไม่ 
 โครงการท่ีเสนอในแต่ละประเภทมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนหรือไม่ 

โครงการตามแผนงานประจําปีจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ท้ังน้ี เอกสารประกอบและ
แนวทางในการพิจารณาของแต่ละประเภทโครงการ มีดังนี้  

ประเภท
โครงการ 

เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา แนวทางในการปฏบิัติ 

1. ก่อสร้าง - แบบก่อสร้าง/รายละเอียดปริมาณงาน
ก่อสร้าง 
- เอกสารประมาณการราคา 
- เอกสารรายละเอียดการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดิน 
- เอกสารแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ์/บริเวณ 
- ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ือง 

- ต้องจัดทําแบบรูปรายการก่อสร้างเบื้องต้น โดยระบุ เน้ืองาน 
ปริมาณงาน และงบประมาณท่ีจะดําเนินงาน ท้ังน้ีกรณี ท่ี เป็น
โครงการขนาดใหญ่ ควรจัดทํารูปแบบรายการก่อสร้างให้เรียบร้อย
เพ่ือประกอบการพิจารณา และกรณีมีเงินสมทบจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
ให้ระบุงบประมาณและปริมาณงานท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าไว้ด้วย 

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์ - เอกสารประมาณการราคา 
- คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
- เอกสารแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ์/บริเวณ 

- ต้องระบุ ราย ช่ือค รุ ภัณ ฑ์  ประเภท /ชนิด  รายละเอี ยดคุณ
ลักษณะเฉพาะ จํานวน ราคาต่อหน่วย และวิธีการบริหารจัดการ 
ท้ังน้ี การจัดซ้ือท่ีมีลักษณะเดียวกันจํานวนมาก ควรจัดซ้ือพร้อมกัน
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ประเภท
โครงการ 

เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา แนวทางในการปฏบิัติ 

- ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ือง เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
3.จัดจ้าง - เอกสารประมาณการราคา 

- รายละเอียดท่ีจําเป็นของการจัดจ้างและ
ใบแสดงอัตราจ้าง 

ต้องระบุปริมาณงาน รายละเอียดขนาดพื้นท่ี และคุณสมบัติเฉพาะ
ของบุคคลท่ีจะจัดจ้างให้ชัดเจน ท้ังน้ี ในการจัดจ้างขุดลอกคลอง ให้
ระบุสถานท่ีท้ิงดินให้ชัดเจน 

4.สวัสดิการ
ชุมชน/การมอบ
ทุนการศึกษา/
การจัดกิจกรรม 

- เอกสารประมาณการราคา 
- คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรม (ถ้ามี) 
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
การบริหารจัดการ 
- รายละเอียดท่ีจําเป็นของการจัด
สวัสดิการ/ทุนการศึกษา/กิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วมโครงการโดยสังเขป 

ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน และมีอัตราที่เหมาะสม 
     - สวัสดิการชุมชน/จัดกิจกรรม ต้องระบุเหตุผลความจําเป็น ผู้รับ

ประโยชน์  มีคณะกรรมการจากผู้มี ส่วนร่วมต่างๆ มีระเบี ยบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการช่วยเหลือในระดับท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี 

การจัดสวัสดิการเพ่ือ คพรฟ. และเจ้าหน้าท่ีกองทุนให้ใช้งบประมาณ

ในการบริหารจัดการ  

    - ทุนการศึกษา ต้องมีหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา รายช่ือ
ผู้รับประโยชน์ และทุนการศึกษารายบุคคล ท้ังนี้ ควรพิจารณาให้
ผู้ รับ ทุนเบิ ก จ่ายเงินโดยตรงจากกองทุน  หรืออุดหนุนไป ยัง
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการที่ ขอรับ จัดสรรเงิน
ทุนการศึกษา และกําหนดให้มีการรายงานผลการศึกษาของผู้รับ
ทุนการศึกษา 

5. การส่งเสริม
อาชีพ 

- เอกสารประมาณการราคา 
- คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
การบริหารจัดการ 
- หนังสือการรับรองการจดทะเบียนเป็น
กลุ่มอาชีพ 

- ต้องดําเนินการในลักษณะของกลุ่มอาชีพ ท่ีได้รับการจดทะเบียน
จากทางราชการ หรือการพิจารณารับรองโดย คพรฟ. ซ่ึงจะต้องมี
คณะกรรมการ ระเบียบและวิธีการบริหารจัดการของกลุ่ม และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ ตามหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการให้ครบถ้วนก่อนการดําเนินงาน 

6.ฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน 

- เอกสารประมาณการราคา 
- กําหนดการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
การบริหารจัดการ 
- กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

- ต้องจัดทํารายละเอียดกําหนดการท่ีระบุสถานท่ีและระยะเวลาการ
ดําเนินการ จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประมาณการค่าใช้จ่าย ตามอัตราท่ีกําหนดไว้
ในประกาศ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และกําหนดให้มีจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการเพ่ือใช้ประโยชน์ทุกคร้ัง ท้ังน้ี ควรกําหนดให้มีการ
ให้ความรู้เก่ียวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหรือการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าต่างๆ ร่วมด้วย 

7.อื่นๆ ตามท่ี 
กกพ. กําหนด 

- เอกสารประมาณการราคา 
- เอกสารประกอบอื่นๆ ตามลักษณะของ
โครงการ 

- การจัดหาท่ีดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ควรพิจารณาเลือกในการเช่า
สถานท่ี การใช้พื้นท่ีราชพัสดุ ราชการ  
- โครงการนอกพื้นท่ีประกาศต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านหรือ
ตําบลในพื้นท่ีประกาศ และดําเนินการระบุผลประโยชน์ที่ประชาชน
ในพื้นท่ีประกาศ 
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ประเภท
โครงการ 

เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา แนวทางในการปฏบิัติ 

- งบประมาณโครงการท่ีเสนอ ให้ คพรฟ. พิจารณาจัดสรรเป็นจํานวน
เต็มร้อย (ไม่มีเศษบาทหรือเศษสตางค์) 
- กรณีขอรับการสนับสนุนโครงการต่อเน่ืองต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานหรือความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์ท่ีได้รับ
โครงการท่ีผ่านมา  การกําหนดช่ือโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ท่ีดําเนินการ กรณีช่ือโครงการเหมือนหรือซํ้ากันต้องระบุสถานท่ี
ดําเนินการ   

  
โดย แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างและการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศมี

ดังนี้  

  1) ต้องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศ คู่มือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วน และต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดําเนินงาน
ได้ โดยกรณีท่ีได้รับอนุมัติโดยยังไม่มีรายละเอียด ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนก่อนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี 

   (1) การก่อสร้าง ต้องจัดทํารูปแบบรายการก่อสร้าง โดยระบุเน้ืองาน ปริมาณงาน 
และงบประมาณท่ีจะดําเนินงาน ตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยใช้ราคา
วัสดุท่ีสํานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือราคาท้องถิ่น หรือราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสํานักงบประมาณ 

   (2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องระบุรายช่ือครุภัณฑ์ ประเภท/ชนิด รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ จํานวน ราคาต่อหน่วยตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมาตรฐาน
หนว่ยงานอ่ืนๆ (ถ้ามี) และวิธีการบริหารจัดการ และเก็บรักษาอุปกรณ์เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 

   (3) การจัดจ้าง ต้องระบุปริมาณงาน รายละเอียดขนาดพ้ืนท่ี และคุณสมบัติเฉพาะ
ของบุคคลที่จะจัดจ้างให้ชัดเจน ตามราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ หากไม่มีให้พิจารณาใช้อัตราอ้างอิงของ
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ในการจัดจ้างขุดลอกคลอง ให้ระบุสถานที่ท้ิงดินให้ชัดเจน 

  2) การรับเงินสวัสดิการและทุนการศึกษาต้องมีหลักฐานการรับมอบเงินอย่างชัดเจน เช่น   
ใบรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับเงินเป็นต้น 

  3) การก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ ควรพิจารณาให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ดําเนินการ 
เพ่ือมิให้เป็นภาระในการโอนทรัพย์สินท่ีจะมีขึ้นในอนาคต 
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 ท้ังนี้โครงการท่ีควรหลีกเล่ียงในการเสนอโครงการชุมชนตามแผนงานประจําปี มีดังนี้ 
  1) โครงการที่มีความซํ้าซ้อนกับงบประมาณหรือโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งโครงการที่ซํ้าซ้อนกับภารกิจโดยตรงของหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ โดยไม่มีเหตุผลและความจําเป็นท่ีเพียงพอ 

  2) โครงการท่ีดําเนินงานบนที่ดินส่วนบุคคล และพ้ืนท่ีสงวนหวงห้ามของทางราชการ 

3) โครงการท่ีจัดซ้ือเพ่ือแจกจ่ายเฉพาะบุคคลหรือรายครัวเรือน หรือมีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจง  

  4) โครงการที่มีผู้รับประโยชน์โดยตรง และผลประโยชน์ตกกับผู้ได้รับประโยชน์นั้นๆ เช่น 
การจัดซ้ือตู้เติมเงิน 

  5) โครงการท่ีเป็นการซ้ือประกันชีวิต เนื่องจากเป็นการผูกพันงบประมาณในระยะยาว 

  6) โครงการซ้ือประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับอาสาสมัครที่มีอัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว 

  7) โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าสูง และไม่มีผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นชัดเจน รวมท้ังการติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถยกเว้นได้ในกรณีที่เป็นการ
ติดต้ังในพื้นท่ีท่ีมีความจําเป็นอย่างแท้จริง 

  8) โครงการท่ีมีการอ้างอิงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  9) โครงการท่ีมีการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว เช่นรถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์มือ 2 

  10) โครงการจัดซ้ือพันธ์ุไม้ปลูกในพ้ืนที่ท่ีไม่มีผู้ดูแล และยังไม่ได้คํานึงถึงความเหมาะสมของ
พันธ์ุไม้ท่ีเพาะปลูกกบัสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

  11) โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีไม่สามารถ
ประเมินผลจากการดําเนินงานได้และอาจเกิดความสูญเปล่า 

  12) โครงการท่ีมีลักษณะที่อาจเกิดความไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่าในการดําเนินการ หรือมี
ลักษณะสิ้นเปลืองเกินความจําเป็น เช่น โครงการติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้หลีกเลี่ยงการดําเนินงานใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว เป็นต้น 

13) โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯตามมาตรา 97 (3) 

14) โครงการท่ีไม่เกิดประโยชน์กับชุมชนในพ้ืนที่ประกาศแต่อย่างใด  
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  นอกจากนี้ ลักษณะของโครงการชุมชนน้ันมีข้อแนะนําเพ่ิมเติมดังน้ี  
  1) โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ (วงเงินโครงการมากกว่า 300,000 บาทข้ึนไป) ต้องมีรายละเอียด
ประมาณการราคา รูปแบบรายการงานก่อสร้าง/คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะจัดซ้ือ/รายละเอียดเฉพาะของ
โครงการให้ครบถ้วนชัดเจน และควรบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเสนอโครงการชุมชน (กฟ.97(3-03) ให้
ครบถ้วนถูกต้องด้วย 
  2) โครงการที่มีวงเงินแต่ละโครงการไม่เกิน 300,000 บาทน้ัน ให้ คพรฟ.จัดส่งแบบเสนอ
โครงการชุมชน กฟ.97(3)-03 แต่ไม่ต้องจัดส่งรายละเอียดโครงการมาในแผนงานประจําปีเพ่ือเสนอส่วนกลาง
ในการพิจารณา แต่ คพรฟ.จะต้องตรวจสอบให้ผู้เสนอโครงการ บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเสนอโครงการ
ชุมชน (กฟ.97(3-03) ให้ครบถ้วนและจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องท้ังประมาณการราคา รูปแบบ
รายการงานก่อสร้าง/คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะจัดซ้ือ/รายละเอียดเฉพาะของโครงการแนบกับแบบฟอร์ม
เสนอโครงการชุมชน (กฟ.97(3-03) ที่จัดเก็บในพื้นที่ ท้ังน้ี ควรมีการบันทึกมติ คพรฟ. ท้ายแบบเสนอโครงการ
ชุมชนไว้ด้วย 
  ท้ังนี้ หากมีโครงการใดท่ีพบว่ามีข้อสังเกตหรือข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเพ่ิมเติม ให้
ทําการจัดส่งรายละเอียดโครงการ เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องแนบมากับแบบเสนอโครงการนั้นๆ เพ่ือให้
สํานักงาน กกพ. ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

 

 การวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการชุมชนเป็นรายโครงการอาจพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของเอกสารได้ตามแบบฟอร์มตรวจสอบรายการ ดังน้ี 

รายการพิจารณาโครงการชุมชน 
โครงการ...................................................................................................................................................ลําดับท่ี...............  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ............................................................งบประมาณที่เสนอขอกองทุนฯ…………………………………..บาท 

1) โครงการมีความสอดคล้องกับผลสํารวจความต้องการของประชาชน  (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่  ระบุวันท่ี................................................... 
2) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่ 
3) โครงการเป็นการเยียวยาหรือฟื้นฟูผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า (เฉพาะกองทุน ก) (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่ 
4) แผนงานตามกรอบของ กกพ. 
(  ) 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ  และสุขภาวะ (  ) 2 ด้านการพัฒนาอาชีพ 
(  ) 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร (  ) 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(  ) 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (  ) 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ   
(  ) 7 ด้านการพัฒนาชุมชน (  ) 8 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
(  ) 9 ด้านการใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากฯ (  ) 10 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน 
(  ) 11 ด้านอื่นๆ  
5) หน่วยดําเนินโครงการ 
(  ) ชุมชน (  ) คพรฟ. (  ) ราชการ 
(  ) หน่วยงานราชการร่วมกับชุมชน (  ) อื่นๆ ระบุ......................................  
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รายการพิจารณาโครงการชุมชน 
โครงการ...................................................................................................................................................ลําดับท่ี...............  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ............................................................งบประมาณที่เสนอขอกองทุนฯ…………………………………..บาท 

6) ประเภทของโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณา  
1. ก่อสร้าง  
(  ) ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
(  ) ก่อสร้างปรับปรุง ถนน สะพาน 
(  ) ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ังระบบไฟฟ้า ไฟสาธารณะ 
ระบบประปา  
 (  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) แบบก่อสร้าง/รายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) เอกสารรายละเอียดการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
(  ) เอกสารแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ์/บริเวณ 
(  ) ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่อง 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

2. จัดซ้ือ 
(  ) จัดซ้ือ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ อุปกรณ์เครื่องครัว 
(  ) จัดซ้ือพาหนะ  
(  ) จัดซ้ือโทรทัศน์ กล้องวีดิโอ เครื่องเสียง และระบบกระจายเสียง 
กล้องวงจรปิด 
(  ) จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 (  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
(  ) เอกสารแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์/บริเวณ 
(  ) ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่อง 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

3.จัดจ้าง 
(  ) จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
(  ) จัดจ้างอาสาสมัครต่างๆ 
(  ) จัดจ้างทําของ/ดําเนินการ 
(  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) รายละเอียดท่ีจําเป็นของการจัดจ้างและใบแสดงอัตราจ้าง 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

4.สวัสดิการชุมชน/มอบทุนการศึกษา/การจัดกิจกรรม 
(  ) จัดสวัสดิการชุมชน 
(  ) มอบทุนการศึกษา 
(  ) การจัดกิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 
(  ) การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน แข่งขันกีฬา 
(  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ 
(  ) รายละเอียดท่ีจําเป็นของการจัดสวัสดิการ/ทุนการศึกษา/จัดกิจกรรม 
(  ) กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

5.การส่งเสริมอาชีพ 
(  ) การจัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพ 
(  ) การสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
(  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
(  )  หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ 
(  )  หนังสือการรับรองการจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพ 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

6. ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 
(  ) การจัดฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ   

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
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รายการพิจารณาโครงการชุมชน 
โครงการ...................................................................................................................................................ลําดับท่ี...............  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ............................................................งบประมาณที่เสนอขอกองทุนฯ…………………………………..บาท 

(  ) การทัศนศึกษา ดูงานภายนอกสถานท่ีในประเทศ 
(  ) อื่นๆ................................................................... 

(  ) กําหนดการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 
(  ) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ 
(  ) กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ เช่น เยาวชน ผู้นําชุมชน 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

7. อื่นๆ ตามที่ กกพ. กําหนด ระบุลักษณะโครงการ 
.............................................................................................. 
............................................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) เอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามลักษณะของโครงการ 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

8) ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   (1) ......................................................................................................................................................................... 
   (2) ......................................................................................................................................................................... 
   (3) ......................................................................................................................................................................... 

 

4. การดําเนินการเพ่ือทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโครงการชุมชน 

 เม่ือแผนงานประจําปีของในแต่ละกองทุนฯ ท่ีได้รับผลการพิจารณาตามมติของ กกพ. แล้วมีความ
จําเป็นที่ต้องขอทบทวนโครงการ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือขอยกเลิกโครงการในภายหลังจะมีแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 4.1 กรณีขอทบทวนโครงการ  
 กรณีท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศขอทบทวนโครงการตามผลการพิจารณาของมติ กกพ. นั้น
อาจดําเนินการได้ โดยนําโครงการที่ได้ปรับปรุง แก้ไข หรือทบทวนลักษณะโครงการ ตามมติท่ี กกพ.ได้แจ้งไป
แล้วให้ดําเนินการบรรจุในแผนงานประจําปีตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน กกพ. กําหนด พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร
ประกอบหรือช้ีแจงรายละเอียดตามข้อสังเกตของ กกพ. เพ่ือประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหน่ึง  

4.2 กรณีขอเปล่ียนแปลงโครงการ  
 กรณีท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนงานประจําปีในระหว่างปี
น้ัน อาจดําเนินการได้  2 ลักษณะ คือ  
  (1) ขอเปลี่ยนแปลงโครงการโดยได้มีการเปล่ียนแปลงลักษณะของโครงการเดิมโดยสิ้นเชิง ให้
ดําเนินการยกเลิกโครงการเดิมและนําเสนอโครงการใหม่พร้อมรายละเอียดเพ่ือบรรจุในแผนงานประจําปีตาม
แบบฟอร์มท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนดเพ่ือนําเสนอ กกพ. พิจารณา   

(2) ขอเปลี่ยนแปลงโครงการโดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกจิและความเหมาะสมในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีประกาศ
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โดยท่ีวัตถุประสงค์ของโครงการไม่เปลี่ยนแปลงและอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณท่ีได้รับจาก กกพ. นั้น คพรฟ.
สามารถอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนินโครงการชุมชนได้ ท้ังน้ี ให้ คพรฟ.แจ้งการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการดําเนินโครงการชุมชนดังกล่าวให้สํานักงาน กกพ. ทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกําหนดต่อไป 

4.3 กรณีขอยกเลิกโครงการ  
 กรณีท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศขอยกเลิกโครงการที่อยู่ในแผนงานประจําปีนั้น ให้จัดทํา
หนังสือเพ่ือขอยกเลิกโครงการพร้อมระบุเหตุผลท่ีขอยกเลิกโครงการชุมชนต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

5. ข้อแนะนําในการพิจารณาเสนอแผนงานประจําปี  

 5.1 ให้เสนอโครงการชุมชนท่ีสามารถดําเนินการผูกพันงบประมาณภายในปีงบประมาณน้ันๆ ต่อ 
กกพ. เท่าน้ัน และให้ดําเนินโครงการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติแผนงานประจําปี จาก กกพ. 

 5.2 ให้เสนอแผนงานประจําปีพร้อมเอกสารแบบฟอร์มที่ครบถ้วนต่อ กกพ.เท่าน้ัน โดยให้จัดส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารข้างต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือให้การพิจารณา
กลั่นกรองแผนงานโครงการเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

 นอกจากน้ี สํานักงาน กกพ. ได้จัดทําสรุปรายงานการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า (ในช่วงเปลี่ยนผ่าน) ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่สํานักงานประจําเขตและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือรับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป ดัง
รายละเอียดตามภาคผนวก ก 

 ท้ังนี้แบบฟอร์มสําหรับการพิจารณาตรวจสอบรายการต่างๆ ได้ทําการรวบรวมไว้ในส่วน
ภาคผนวก ข เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ดําเนินการตรวจสอบตามคู่มือได้ 
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ส่วนท่ี 2 แนวทางการกล่ันกรองในภาพรวมของแผนงาน

ประจําปี  

สําหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
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 แนวทางการกลั่นกรองในภาพรวมของแผนงานประจําปี สําหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า เพ่ือเป็นการรวบรวมเอกสารและพิจารณากลั่นกรองแผนงานประจําปี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการได้พิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองสําหรับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารกองทุนฯน้ันสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  1) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสอดคล้องของเอกสาร 
  2) ตรวจสอบงบประมาณในการบริหารจัดการและความเหมาะสมในการดําเนินการตาม
ระเบียบและประกาศ กกพ. รวมท้ังระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานกรณีที่เกี่ยวข้อง 
  3) จัดทําสรุปสาระสําคัญของแผนงานประจําปีและความเห็น เพ่ือจัดทําระเบียบวาระ
นําเสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและโครงการ 
  4) จัดทําสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ เพ่ือ
จัดทําระเบียบวาระเสนอ กกพ. พิจารณา 
 ท้ังน้ี เม่ือ กกพ. อนุมัติแผนงานประจําปแีล้วให้จัดทําหนังสือแจ้งมติ และรวบรวมเอกสารให้เป็นระบบ
เพ่ือใช้ในการติดตามการดําเนินงานตลอดจนการประเมินผลการดําเนินโครงการชุมชนต่อไป 
 ขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรองดังกล่าวน้ันอาจสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   

สรุปผลฯ 

สรุปสาระสําคัญ

และความเห็นฯ 

ระเบียบวาระ

เสนอ อกก 

ระเบียบวาระ

เสนอ กกพ. 

เสนอ 

ตรวจสอบความเหมาะสม 

ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ความครบถ้วน 

และความสอดคล้อง 

แจ้งมติ กกพ.  

แผนงานประจําปี 

กองทุนฯ 

กฟ.97(3)-07 

กฟ.97(3)-ย2 กฟ.97(3)-ย3 

กฟ.97(3)-03 

พร้อมเอกสาร

ประกอบ 

กฟ.97(3)-06 

กฟ.97(3)-09 

กฟ.97(3)-10 
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1. การพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสอดคล้องของเอกสารเพื่อใช้
พิจารณากลั่นกรองแผนงานประจําปี  
 สําหรับเอกสารสําคัญที่ใช้ในการพิจารณาแผนงานประจําปีงบประมาณเป็นเอกสารท่ีใช้อ้างอิงตาม
คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-
2558 ของฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานน้ันประกอบด้วย 

1) แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  
(กฟ .9 7 (3 )-ย 2 ) ห รือ ราย งาน ก าร ศึ กษ า  วิ จั ย ผ ล ก ระท บ จ าก ก าร ดํ า เนิ น งาน ขอ ง โร ง ไฟ ฟ้ า                      
(เฉพาะกองทุนประเภท ก) 

2) แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3) 
หรือรายงานแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยต้องมีกรอบการจัดสรรเงินงบประมาณให้
ครบถ้วนตามจํานวนปีในแผนยุทธศาสตร์นั้นๆด้วย 

3) แบบเสนอโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-03) พร้อมเอกสารประกอบ 
4) แบบสรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงานประจําปี

งบประมาณ (กฟ.97(3)-06) 
5) แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ คพรฟ. รายไตรมาส (กฟ.97(3)-07) 
6) แบบรายช่ือโครงการท่ีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย คพรฟ. (กฟ.97(3)-09) 
7) แบบแผนการปฏิบัติการประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-10)    

 รายการเอกสารน้ันสามารถตรวจสอบจากแบบตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารได้ ดัง
แบบฟอร์มต่อไปนี้ 

ความถูกต้องครบถ้วนของรายการเอกสาร 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า....................................................... 

มี ไม่มี รายการที่ต้อง 

เพ่ิมเติม /

แก้ไข 

หมายเหตุ 

ครบ/

ถูกต้อง 

ไม่ครบ/ 

ไม่ถูกต้อง  

1) แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงาน

ของโรงไฟฟ้า  (กฟ.97(3)-ย2) (เฉพาะกองทุนประเภท ก) 
     

2) แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

(กฟ.97(3)-ย3  
     

3) แบบเสนอโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-03)       

4) แบบสรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตาม

แผนงานประจําปีงบประมาณ (กฟ.97(3)-06) 
     

5) แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของคพรฟ.รายไตรมาส 

(กฟ.97(3)-07) 
     

6) แบบรายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดย คพรฟ.  

(กฟ.97(3)-09) 
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ความถูกต้องครบถ้วนของรายการเอกสาร 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า....................................................... 

มี ไม่มี รายการที่ต้อง 

เพ่ิมเติม /

แก้ไข 

หมายเหตุ 

ครบ/

ถูกต้อง 

ไม่ครบ/ 

ไม่ถูกต้อง  

7) แบบแผนการปฏิบัติการประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-10)        

ท้ังน้ี นอกจากความครบถ้วนและถูกต้องของรายการเอกสารตามแผนงานประจําปีแล้ว เจ้าหน้าท่ียัง
ต้องพิจารณาในเรื่องของความสอดคล้องระหว่างเอกสารที่จัดส่งมาด้วย ซ่ึงในประเด็นความสอดคล้องนั้นจะ
พิจารณาจากแบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3) แบบเสนอ
โครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-03) แบบสรุปรายละเอียดของโครงการท่ีได้รับการพิจารณา
สนับสนุนตามแผนงานประจําปีงบประมาณ (กฟ.97(3)-06) แบบรายช่ือโครงการท่ีได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองโดย คพรฟ. (กฟ.97(3)-09) และแบบแผนการปฏิบัติการประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.
97(3)-10)  อาจพิจารณาตามประเด็นต่อไปน้ี  

- รายช่ือโครงการและลําดับที่โครงการท่ี คพรฟ. เสนอมาน้ันสอดคล้องกันในแบบฟอร์มท่ี
กําหนดไว้ 

- งบประมาณของโครงการท่ีเสนอมาสอดคล้องกันในทุกแบบฟอร์มท่ีกําหนดไว้ 
  - แผนงานตามกรอบ 11 ด้านของโครงการสอดคล้องกันในทุกแบบฟอร์มท่ีกําหนดไว้ 
  - ยุทธศาสตร์ของแต่ละโครงการสอดคล้องกันในทุกแบบฟอร์มท่ีกําหนดไว้ 
  - หน่วยดําเนินโครงการสอดคล้องกันในทุกแบบฟอร์มท่ีกําหนดไว้ 

ความสอดคล้องกันของเอกสารน้ันสามารถตรวจสอบได้ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 

ความสอดคล้องของเอกสาร  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า.................................................. 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง แบบฟอร์ม/รายการท่ีไม่สอดคล้องกัน 

1) รายช่ือโครงการและลําดับท่ีโครงการท่ี คพรฟ.     
2) งบประมาณของโครงการท่ีเสนอมา    
3) แผนงานตามกรอบ 11 ด้านของโครงการ    
4) ยุทธศาสตร์ของแต่ละโครงการ    
5) หน่วยดําเนินโครงการสอดคล้องกัน    
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2. การตรวจสอบงบประมาณในการบริหารจัดการและความเหมาะสมในการดําเนินการตาม
ระเบียบและประกาศ กกพ. รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานในกรณีที่เก่ียวข้อง 

ในการตรวจสอบงบประมาณในการบริหารจัดการน้ันจะพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี 
1) งบประมาณในการบริหารจัดการประจําปีเป็นไปตามกรอบท่ี กกพ.กําหนดไว้หรือไม่     

ซ่ึงจะต้องไม่เกินกว่ากรอบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
2) งบประมาณในการบริหารจัดการประจําปีเป็นไปตามระเบียบอัตราค่าใช้จ่ายท่ี กกพ.ได้

กําหนดไว้หรือไม่ โดยมีรายละเอียดอ้างอิง ดังน้ี 
 - งบรายจ่ายบุคลากรให้เป็นไปตามอัตราท่ีกําหนดไว้โดยอ้างอิงระเบียบท่ีใช้บังคับ

ของหน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนท่ีประกาศโดยอนุโลม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเร่ือง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ พ.ศ. 2555  

- งบ ดําเนินงานให้ เป็น ไปตามอัตราท่ี กํ าหนดไว้โดย อ้างอิ งตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ พ.ศ. 2555  

 - ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานราคากลางท่ีทางราชการกําหนดไว้ เช่น ราคามาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
หรือเกณฑ์ราคากลางกลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 - เงินอุดหนุน ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินค่าบริหารจัดการที่กองทุนที่ได้รับ    
ในแต่ละปี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท  

 - รายจ่ายอ่ืน ต้องมีรายละเอียดอย่างเหมาะสมและครบถ้วน  
รายการตรวจสอบงบประมาณในการบริหารจัดการประจําปีสามารถตรวจสอบจากแบบฟอร์มต่อไปน้ี 

รายการตรวจสอบงบประมาณในการบริหารจัดการประจําปี 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า......................................................................................................... 

การวิเคราะห ์
ใช่ ไม่ใช่  

1) งบประมาณในการบริหารจัดการอยู่ในกรอบท่ีได้รับการจัดสรรจาก กกพ.   
2) งบประมาณในการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบอัตราค่าใช้จ่ายท่ี กกพ. กําหนดไว้ตามรายการ ดังนี้ 
   2.1) รายจ่ายบุคลากรเป็นไปตามอัตราท่ีกําหนดไว้   
   2.2) รายจ่ายดําเนินการเป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้   
   2.3) ค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานราคากลางที่ได้กําหนดไว้   
   2.4) เงินอุดหนุนไม่เงินร้อยละ 5 ของวงเงินค่าบริหารจัดการ และไม่เกิน 200,000 บาท   
   2.5) รายจ่ายอ่ืนๆ มีรายละเอียดและความเหมาะสมครบถ้วนถูกต้อง   

สรุป  เหมาะสม  
       ควรปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย ดังน้ี         1)................................................................................................ 
                                                          2)...............................................................................................  
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3. การสรุปสาระสําคัญของแผนงานประจําปีและการให้ความเห็น เพ่ือจัดทําระเบียบวาระ
นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ 

การสรุปสาระสําคัญเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ทราบถึงรายละเอียดในส่วนสําคัญของแผนงานประจําปีซ่ึง
จะเป็นการนําไปสู่การให้ความเห็นเพ่ือจัดทําเป็นวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ โดยรายละเอียดของ
สาระสําคัญของแผนงานประจําปีในแต่ละส่วนและการให้ความเห็น มีดังน้ี 

3.1 แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ  
 3.1.1 แนวทางในการสรุปสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯประกอบด้วย 
  1) ข้อมูลพ้ืนฐานของพื้นท่ีประกาศ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ลักษณะทาง

กายภาพของพื้นที่ประกาศ ลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ประกาศ วัฒนธรรม สภาพชุมชน ศาสนา        
ศาสนสถาน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการศึกษาและการสาธารณสุข  

โดยข้อมูลพ้ืนฐานนี้อาจไม่จําเป็นต้องใช้สรุปสาระสําคัญท้ังหมด เพียงแต่ให้เลือก
แสดงข้อมูลท่ีจําเป็น เช่น ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของประชากรในพ้ืนท่ีประกาศ สภาพชุมชน ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เป็นต้น 

  2) การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นการสรุปผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม ของพ้ืนที่ประกาศ 

  3) แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ ซ่ึงประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม  

  โดยในส่วนของแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศนั้นต้องระบุ
โครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตลอดระยะเวลาของแผนในระยะ 3-5 ปี ตามที่ กกพ.
กําหนด พร้อมกําหนดงบประมาณในการทําโครงการนั้นคร่าวๆ โดยท่ีโครงการ/กิจกรรมท่ีระบุมาน้ันต้องมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาจังหวัดด้วย  

 3.1.2 แนวทางในการให้ความเห็นในสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 
  1) ความครบถ้วนของแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนยุทธศาสตร์ฯ ของกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้าน้ันควรจะต้องมีรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญครบถ้วนเพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงและการ
วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือใช้ในการเยียวยาผลกระทบในพ้ืนท่ีประกาศ ซ่ึงรายละเอียดท่ีแสดงในแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ควรจะเป็นไปตามลักษณะท่ีกําหนดไว้ในแบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3) ซ่ึงประกอบด้วย 

  - วิสัยทัศน์ 
  - พันธกิจ 
    - เป้าหมาย 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - เป้าประสงค์ 
  - กลยุทธ์ 
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  - โครงการ/กิจกรรมหลัก 
  2) ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ฯ การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงแผน

ยุทธศาสตร์นั้นจะเป็นการพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯว่าได้ถูกกําหนด
และมีความเช่ือมโยงมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT Analysis) หรือไม่ หรืออีกนัยหน่ึงแผน
ยุทธศาสตร์ฯ น้ีได้ทําการตอบสนองต่อสภาพพ้ืนท่ีชุมชนมากน้อยเพียงใด มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมหลัก
ท่ีครอบคลุมกรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ฯครบถ้วนหรือไม่ และโครงการ/กิจกรรมหลักสามารถ
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/ชุมชนครบถ้วนหรือไม่ 

รายการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ของแผนงานประจําปีงบประมาณสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังน้ี  

รายการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า......................................................................................................... 

การวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่  

1) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีเน้ือหาท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุในแบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรร

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3) หรือไม่ 

  

2) แผนยุทธศาสตร์ฯ เช่ือมโยงกับการวิเคราะห ์SWOT/สภาพพ้ืนท่ีหรือไม ่   
3) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมหลักและงบประมาณที่ครอบคลุมกรอบระยะเวลา 3 ปี
ของแผนยุทธศาสตร์ฯครบถ้วนหรือไม่ 

  

4) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/ชุมชน หรือไม่   

สรุป  เหมาะสมและครบถ้วน  
       ควรปรับปรุงโดยเพิ่มเติม 1)................................................................................................................... 
                                          2)................................................................................................................... 
                                          3)................................................................................................................... 

 
 

3.2 สรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  
3.2.1 แนวทางในการสรุปสาระสําคัญของของผลการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าประกอบด้วย 
1) รายละเอียดเอกสารที่เก่ียวข้องท่ีใช้ในการสรุปผลการศึกษา ประเมิน วิจัย

ผลกระทบ จากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ให้ระบุที่มาของเอกสารและข้อมูลท่ีใช้ในการสรุปผลกระทบจาก
การดําเนินงานของโรงไฟฟ้า เช่น รายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า (EIA) หรือรายงาน
ท่ีจัดทําเพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าท่ีดําเนินการหรือว่าจ้างโดย คณะทํางาน
ของ คพรฟ. หรือรายงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงสาระสําคัญท่ีสรุปไว้ควรระบุถึงวิธีการศึกษา และจํานวนของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาด้วย 

2) ผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
ให้ระบุประเด็นหรือผลที่ได้จากการศึกษาในมิติด้านสุขภาพ มิติด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มิติด้าน
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เศรษฐกิจท้องถิ่น มิติด้านสังคม และอ่ืนๆในกรณีท่ีมีประเด็นผลกระทบเพ่ิมเติมขึ้นมา ซ่ึงเป็นการสรุปย่อข้อมูล
ท่ีได้จากการศึกษา 

3.2.2 แนวทางในการให้ความเห็นในสาระสําคัญของผลการศึกษาผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย 
   1) ความครบถ้วนของประเด็นในการศึกษา ในการศึกษาผลกระทบนั้นจําเป็นต้อง
มีการวิเคราะห์ประเด็นใหญ่ๆ ท่ีกําหนดไว้ในแบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  (กฟ.97(3)-ย2) และควรมีการสรุประดับของผลกระทบในแต่ละด้านให้ครอบคลุม
ประเด็นดังต่อไปน้ี 
    - การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ 
    - การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
    - การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  
    - การศึกษาผลกระทบด้านสังคม 
   ท้ังน้ี ระดับของผลกระทบควรจะต้องระบุไว้ในแต่ละประเด็นท่ีศึกษา ว่ามีการส่งผล
กระทบในทางบวก หรือทางลบ ในระดับตํ่า ปานกลาง สูง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
   2) ความถูกต้องประเด็นในการศึกษา จะเป็นการพิจารณาวิธีการศึกษา
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาว่ามีความสอดคล้องกันหรือมีความเหมาะสมหรือไม่ 

รายการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังน้ี  

รายการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลการศึกษาผลกระทบ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า......................................................................................................... 

การวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่  

1) การศึกษาผลกระทบระบุประเด็นท่ีศึกษาและสรุประดับของผลกระทบครบถ้วนหรือไม ่   
2) ผลการศึกษามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวิธีการศึกษาหรือไม ่   

สรุป  เหมาะสมและครบถ้วน  
       ควรปรับปรุงในประเด็น 1)................................................................................................ 
                                      2)............................................................................................... 
                                      3)................................................................................................ 

 
3.3 งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน  

3.3.1 แนวทางในการสรุปสาระสําคัญของของงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 
การพิจารณาสาระสําคัญของค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนน้ันควรเป็นไปตามกรอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยแนวทางการพิจารณาสาระสําคัญควรจําแนกลักษณะโครงการชุมชน
เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาออกเป็น ดังน้ี 
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  - งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนจําแนกตามผู้ดําเนินโครงการ เพ่ือให้เห็น
สัดส่วนโครงการชุมชนในพ้ืนท่ีประกาศว่าหน่วยดําเนินการต่างๆเช่น ชุมชน คพรฟ. ราชการ และราชการ
ร่วมกับชุมชน มีการดําเนินโครงการในสัดส่วนท่ีแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

  - งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนจําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ เพ่ือให้เห็น
สัดส่วนของงบประมาณโครงการชุมชนในพ้ืนที่ประกาศว่าตําบลต่างๆที่เสนอขอค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการชุมชนมาน้ัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

  - งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนจําแนกตามแผนงาน 11 ด้าน เพ่ือให้เห็น
สัดส่วนของงบประมาณโครงการชุมชนในพ้ืนท่ีประกาศว่าแผนงานต่างๆน้ัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

  - งบประมาณดําเนินโครงการชุมชนจําแนกตามประเภทโครงการ เพ่ือให้เห็นสัดส่วน
ของงบประมาณโครงการชุมชนในพ้ืนท่ีประกาศว่าโครงการในแต่ละประเภทได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

  - ความสอดคล้องของเอกสารแบบฟอร์มอ่ืนๆ ว่าสอดคล้องและถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ 

- แผนการเบิกจ่ายเงินเป็นการพิจารณาว่างบประมาณโครงการและงบประมาณใน
การบริหารจัดการนั้นมีความสอดคล้องต่อระยะเวลาดําเนินการหรือไม่ อย่างไร 
 

3.3.2 แนวทางในการให้ความเห็นในสาระสําคัญของงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ชุมชน 

เน่ืองจากโครงการตามแผนงานประจําปีของแต่ละกองทุนมีจํานวนมากและมีการเสนอขอ
งบประมาณที่หลากหลาย เพ่ือให้การพิจารณาโครงการสามารถมีความคล่องตัวมากขึ้นจึงได้กําหนดบทบาท
ของ คพรฟ. และฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการพิจารณาโครงการในระดับต่างๆกัน ดังน้ี 

 

งบประมาณโครงการชุมชน (บาท) แนวทางในการพิจารณากล่ันกรองฯ ของฝ่ายบริหารกองทุนฯ 
น้อยกว่า 300,000  พิจารณาในลักษณะภาพรวมของโครงการชุมชนว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และกรอบ

แผนงานที่ กกพ. กําหนดไว้ หรือไม่ ซ่ึงอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในภาพรวมของการ
ดําเนินโครงการได้ในบางกรณีตามความจําเป็น 

300,000 – 1,000,000  1) พิจารณาในลักษณะภาพรวมของโครงการชุมชนว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และกรอบ
แผนงานท่ี กกพ. กําหนดไว้ หรือไม่ ซ่ึงอาจให้ความเห็นในภาพรวมของการดําเนินโครงการได้ 
2) สามารถร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการบางโครงการและให้ความเห็นประกอบเพ่ือให้การ
ดําเนินการของโครงการเป็นไปด้วยความเหมาะสม 

มากกว่า 1,000,000  1) พิจารณาในลักษณะภาพรวมของโครงการชุมชนว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และกรอบ
แผนงานท่ี กกพ. กําหนดไว้ หรือไม่ และพิจารณารายละเอียดของโครงการเนื่องจากเป็น
โครงการท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณสูง เพ่ือให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการ 
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งบประมาณโครงการชุมชน (บาท) แนวทางในการพิจารณากล่ันกรองฯ ของฝ่ายบริหารกองทุนฯ 
2) สามารถให้ข้อสังเกตและความเห็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการได้ 
และอาจขอให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในบางกรณีท่ียังมีรูปแบบการดําเนินงานที่ไม่
เหมาะสม/มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนก็ได้ 
3) การพิจารณากรอบงบประมาณโครงการสามารถปรับงบประมาณของโครงการได้ตามความ
เหมาะสม/สอดคล้องกับรายละเอียดของการดําเนินโครงการ 

 
ดังน้ันการให้ความเห็นในสาระสําคัญของโครงการชุมชนควรพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของ

โครงการ โดยประเด็นหลักที่จะพิจารณาควรจะตรวจสอบรายการเบื้องต้น ดังน้ี 
 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ/หรือการศึกษาผลกระทบหรือไม่ 
 โครงการเป็นโครงการตามกรอบแผนงาน 11 ด้านที่ กกพ. กําหนดไว้หรือไม่ 
 โครงการท่ีเสนอในแต่ละประเภทมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนหรือไม่ 

การพิจารณาความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และ/หรือการศึกษาผลกระทบน้ันจะเป็นการ
พิจารณาว่าโครงการท่ีได้รับการเสนอมานั้นรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ
หรือไม่ และโครงการดังกล่าวนั้นสามารถส่งเสริมการพัฒนาชุมชนหรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านใดได้
บ้าง ซ่ึงควรจะเป็นไปในทางเดียวกันกับรายงานการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเช่นกัน 

โครงการท่ีเสนอมานั้นต้องอยู่ในกรอบแผนงาน 11 ด้านท่ี กกพ.ได้กําหนดไว้ โดยท่ีช่ือโครงการและ
ลักษณะการดําเนินโครงการควรจะมีความสอดคล้องกันและสามารถระบุในแผนงานได้อย่างชัดเจน ท้ังน้ี การ
พิจารณาโครงการตามแผนงานนั้นจะทําให้เห็นว่ากองทุนฯในแต่ละกองทุนฯได้ให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนงานในเร่ืองใดเป็นพิเศษซ่ึงจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมของโครงการชุมชน 
ได้มุ่งตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ และผลการศึกษาประเมินผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
ได้มากน้อยเพียงใด 
 อย่างไรก็ตาม ควรมีการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของโครงการในแผนงานประจําปีเม่ือเทียบกับแผนงาน
ประจําปีในปีงบประมาณอ่ืนๆ ประกอบด้วย เนื่องจากบางโครงการอาจมีการดําเนินการซํ้าซ้อนกันในพ้ืนท่ี
เดิมๆ เช่น การจัดซ้ือ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี หรือครุภัณฑ์ท่ีใช้งานในชุมชน ซ่ึงอาจมีการเสนอโครงการเข้ามาซํ้ากัน
ในทุกๆ ปีได้ ดังน้ัน ในการพิจารณาโครงการอาจจําเป็นต้องมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลหรือระบบท่ีใช้ในการ
บันทึกโครงการเพ่ือทําการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการในประเด็นด้านความซํ้าซ้อนในการเสนอขอ
โครงการได้ 
 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบสําหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการแล้ว จึงดําเนินการสรุปผลการ
พิจารณาสําหรบัโครงการนั้นๆ โดยแนวทางในการพิจารณาน้ันแบ่งออกเป็น 

1) เห็นควรเสนอให้ความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการ เม่ือโครงการน้ันๆมีความถูกต้อง
ครบถ้วนดี เป็นไปตามแผนงานและตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ตามมาตรา 97 (3) และมี
เอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามคู่มือและมีความชัดเจน แต่หากพบว่า เอกสารประกอบการ
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พิจารณายังไม่ครบถ้วน หรือยังไม่ชัดเจน ให้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการแบบ
มีเงื่อนไข โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น คพรฟ. หรือผู้เสนอโครงการไปดําเนินการตาม
เงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนการดําเนินโครงการ 

2) เห็นควรรอการสอบถามหรือรอการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ เม่ือ
โครงการน้ันๆ มีรายละเอียดในการดําเนินโครงการไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน เอกสารประกอบการพิจารณายัง
ไม่ถูกต้องหรือไม่มีความชัดเจน หรือแนวทางการดําเนินโครงการอาจไม่ชัดเจนว่าเป็นไปตามแผนงานและตรง
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯตามมาตรา 97 (3) จึงต้องสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการเสนอ
โครงการ หรือให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ร่วมกันพิจารณาผลของการเสนอโครงการว่าควรเห็นชอบให้
ดําเนินโครงการหรือไม่อย่างไร 

3) เห็นควรทบทวนความเหมาะสมหรือควรหลีกเล่ียงในการดําเนินโครงการ ในบาง
โครงการเม่ือพิจารณาแล้วพบว่า 
    - โครงการท่ีมีความซํ้าซ้อนกับงบประมาณหรือโครงการท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งโครงการท่ีซํ้าซ้อนกับภารกิจโดยตรง
ของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ โดยไม่มีเหตุผลและความจําเป็นท่ีเพียงพอ 

- โครงการที่ดําเนินงานบนท่ีดินส่วนบุคคล และพ้ืนท่ีสงวนหวงห้ามของทาง
ราชการ 

- โครงการที่จัดซ้ือเพ่ือแจกจ่ายเฉพาะบุคคลหรือรายครัวเรือน หรือมีการ
เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจง  

- โครงการที่ มีผู้รับประโยชน์โดยตรง และผลประโยชน์ตกกับผู้ ได้รับ
ประโยชน์นั้นๆ เช่น การจัดซ้ือตู้เติมเงิน 

- โครงการที่เป็นการซ้ือประกันชีวิต เนื่องจากเป็นการผูกพันงบประมาณใน
ระยะยาว 

- โครงการ ซ้ือประกั น อุ บั ติ เห ตุห มู่ ให้ กับอาสาส มัคร ท่ี มี อัตราค่ า
รักษาพยาบาลอยู่แล้ว 

- โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างท่ีมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าสูง 
และไม่มีผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นชัดเจน รวมทั้งการติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถยกเว้นได้
ในกรณีท่ีเป็นการติดต้ังในพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเป็นอย่างแท้จริง 

- โครงการท่ีมีการอ้างอิงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- โครงการที่มีการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว เช่น รถยนต์ 
หรือคอมพิวเตอร์มือ 2 

- โครงการจัดซ้ือพันธ์ุไม้ปลูกในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีผู้ดูแล และยังไม่คํานึงถึงความ
เหมาะสมของพันธ์ุไม้ท่ีเพาะปลูกกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี 
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- โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าในแหล่งน้ําสาธารณะเน่ืองจากเป็นโครงการที่
ไม่สามารถประเมินผลจากการดําเนินงานได้และอาจเกิดความสูญเปล่า 

-  โครงการที่มีลักษณะท่ีอาจเกิดความไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่าในการ
ดําเนินการ หรือมีลักษณะสิ้นเปลืองเกินความจําเป็น เช่น โครงการติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้
หลีกเลี่ยงการดําเนินงานในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว เป็นต้น 

- โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯตามมาตรา 
97 (3) 

- โครงการที่ไม่เกิดประโยชน์กับชุมชนในพ้ืนที่ประกาศแต่อย่างใด  
ซ่ึงโครงการท่ีเห็นควรทบทวนนั้น ควรให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการทบทวนโครงการเพ่ือให้

กองทุนฯสามารถนําไปปรับและทบทวนเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาชุมชนตามระเบียบ กกพ. 
ได้ ซ่ึงหากเป็นโครงการท่ีควรหลีกเลี่ยงควรระบุความเห็นหรือมติของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีเคยให้ความเห็นไว้
ประกอบด้วย 
  นอกจากนี้โครงการท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการนอกกรอบระยะเวลางบประมาณ ให้
ดําเนินการทบทวนโดยให้นําไปพิจารณาในปีงบประมาณต่อไป  

ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้จัดส่งแบบเสนอโครงการ กฟ.97(3)-03 มาเพ่ือพิจารณานั้น
ให้เสนอไม่พิจารณาโครงการน้ันๆ เนื่องจากมีการดําเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ กกพ.และคู่มือท่ี
สํานักงาน กกพ. กําหนด 
 ท้ังน้ี ลักษณะในการพิจารณาให้ความเห็นในสาระสําคัญของโครงการและการพิจารณาอาจพิจารณา
ได้ดังแนวทางในตัวอย่างต่อไปน้ี 
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กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กขค 

(ตัวอย่าง) สรุปโครงการชุมชนตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กขค เมื่อวันที่ …………………………………… 

ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)  

ยุทธศาสต
กองทุนใน
พื้นที่ร์ 

ควร
อนุมัติ  

รอการ
พิจารณา  

 ไม่ควร
อนุมัติ  

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ 

ประมาณ
การราคา 

แบบแปลน/
ลักษณะเฉพาะ/

ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 

ลักษณะโครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างมณฑป  138,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√      -  มี มี ก่อสร้าง สมทบเงินทุนก่อสร้างมณฑปวัด
จํานวน 138,000 บาท (ในส่วนงานตั้งเสา
และเทพื้น) จากงบประมาณก่อสร้างรวม 
1,000,000 บาท  

ชุมชน 

2 โครงการเสียงตามสาย 62,399.00 ยุทธศาสตร์ที ่
5 

√      -  มี มี จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง ลําโพง
ฮอร์น 8 ตัว ไมคล์อย 1 ชุด พร้อมตดิตัง้ 
ณ อาคารศาลาประชาคม โดยชุมชนจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบและจัดหา
งบประมาณดูแลรักษาโดยขอสนับสนุน
จากกองทุนหมู่บ้าน 

ชุมชน 

3 โครงการเทพื้น คสล. ศาลา
ประชาคม 

26,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
2 

√      -  มี มี ก่อสร้าง เทพื้นคอนกรตี กว้าง 6 เมตร 
ยาว 20 แมตร หนา 10 เซนติเมตร 

ชุมชน 

4 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย 

26,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
1 

√      -  มี มีคร่าวๆ และ
ภาพประกอบ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายจํานวน 3 
เครื่อง ตดิตั้งไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
โดยชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษา 

ชุมชน 

5 โครงการต่อเติมอาคารศาลา
กลางหมู่บ้าน 

81,390.00 ยุทธศาสตร์ที ่
1 

√      -  มี มี ก่อสร้าง ตอ่เติมอาคารศาลากลางหมู่บ้าน 
สําหรับเก็บของ เครื่องออกกําลังกาย และ
จัดกิจกรรม 

ชุมชน 
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ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)  

ยุทธศาสต
กองทุนใน
พื้นที่ร์ 

ควร
อนุมัติ  

รอการ
พิจารณา  

 ไม่ควร
อนุมัติ  

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ 

ประมาณ
การราคา 

แบบแปลน/
ลักษณะเฉพาะ/

ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 

ลักษณะโครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
สํานักงานศูนย์การเรียนรู ้หมู่ 
6 

26,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
5 

√      ให้มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ  

มี ไม่มี จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอีส้ํานักงาน ตู้ใส่เอกสาร 
กระดาน และอุปกรณ์ ประจําสํานักงาน
ศูนย์การเรียนรู ้อย่างละจํานวน 2 ชุด 

ชุมชน 

7 โครงการมอบทุนการศกึษา
และซื้อชุดพละและอุปกรณ์
กีฬา 

30,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√     ให้มีรายชื่อ/จํานวน/
ระดับชั้นของนักเรียนที่
จะได้รับประโยชน์ 
วิธีการจ่ายทุนการ 
ศึกษา และจัดให้มีพิธี
มอบทุนตามเกณฑ์ใน
คู่มือการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนงานประจําปี
งบประมาณ 

มี ไม่มี จัดซื้อชุดพลศกึษาให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 
จํานวน 53 ชุด และซื้อลกูฟุตซอล 2 ลูก 
พร้อมทั้งแจกทุนการศกึษานักเรียนเรียนดี
จํานวน 10 ทุนๆ ละ 500 บาท ให้
นักเรียนโรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 

ราชการ 

8 โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ภายในอาคารเรียน  

40,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√      -  มี มี แบบคร่าวๆ 
และรูปถ่าย
สถานที่

ดําเนินการ 

จัดจ้าง ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
พร้อมเดินสายไฟภายในโรงเรียน 
ประกอบด้วย โคมไฟไม่มีครอบ 36 วัตต ์
จํานวน 28 ชุด สวิทช์ไฟฟ้า จํานวน 31 
ชุด และปลั๊กไฟจํานวน 12 ชุด 

ชุมชน 

9 โครงการก่อสร้างที่บังแดดบัง
ฝนเอนกประสงค์หมู่ที่ 10 

43,384.62 ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√     ตรวจสอบการจัดหา
งบประมาณสมทบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เรียบร้อย  

มี มี ก่อสร้างที่บังแดดบังฝนเอนกประสงค์ในวัด
ทรัพย์น้อย โดยมีประมาณการราคารวม 
55,000 บาท ซึ่งรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
จากกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพพืชไร่จํานวนรวม 10,000 บาท 

ชุมชน 
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ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)  

ยุทธศาสต
กองทุนใน
พื้นที่ร์ 

ควร
อนุมัติ  

รอการ
พิจารณา  

 ไม่ควร
อนุมัติ  

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ 

ประมาณ
การราคา 

แบบแปลน/
ลักษณะเฉพาะ/

ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 

ลักษณะโครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

10 โครงการลานกีฬาออกกําลัง
กาย สุขภาพ 

40,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
1 

√      ตรวจสอบให้มีการ
ดําเนินงานบนที่ดิน
สาธารณะประโยชน์  

มี มี ก่อสร้าง เทพื้นคอนกรตี กว้าง 10 เมตร 
ยาว 15 แมตร หนา 7 เซนติเมตร (พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 150 ตร.ม.) เพื่อใช้เป็นลานกีฬา
ในหมู่บ้าน 

ชุมชน 

11 โครงการอาคาร
เอนกประสงค ์

       40,000  ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√      -  มี เฉพาะ
ในส่วนที่
ขอรับเงิน

จาก
กองทุน
พัฒนา
ไฟฟ้า 

  ก่อสร้าง สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ในวัด ซึ่งมีงบประมาณรวม 
200,000 บาท โดยขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าจ้าง
แรงงานในการกอ่สร้างและจัดซื้อตะปู
จํานวน  40,000 บาท และมีเงินบริจาค
ของชาวบ้านจํานวน 20,000 บาท และ
เงินจากกฐินและผ้าป่าที่ไม่ระบุจํานวนเงิน
อีกจํานวนหนึ่ง 

ชุมชน 

12 โครงการฝึกอบรมเพื่อผลิต
เชื้อราบิวเวอเรียกําจัดเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลในนาข้าว 

20,000 ยุทธศาสตร์ที ่
2 

√      ให้มีหลักเกณฑ์การ
คัดเลอืกผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม กําหนดการ
ฝึกอบรม และจัดทํา
สรุปผลการฝึกอบรม
เพื่อใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนต่อไป   

มี มี ฝึกอบรม ขั้นตอนและวิธีการผลิตเชื้อรา 
บิวเวอเรียไว้ใช้กําจัดแมลงศัตรูพืชให้กับ
ตัวแทนเกษตรกรหมู่ 1-10  จํานวนรวม 
50 คน  เพื่อลดต้นทุนและลดการใช้
สารเคม ีโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ 
พยุหะคีรีดําเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อ
ฝึกอบรม และดําเนินการจัดฝกึอบรม 

ราชการ 
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ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)  

ยุทธศาสต
กองทุนใน
พื้นที่ร์ 

ควร
อนุมัติ  

รอการ
พิจารณา  

 ไม่ควร
อนุมัติ  

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ 

ประมาณ
การราคา 

แบบแปลน/
ลักษณะเฉพาะ/

ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 

ลักษณะโครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

13 โครงการสนับสนุนสร้างศาลา
ธรรมสังเวช 

199,538.46 ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√      -  มี เฉพาะ
ส่วนที่

ขอรับเงิน
จาก

กองทุน
พัฒนา
ไฟฟ้า 

มี ก่อสร้าง สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างศาลา
ธรรมสังเวชวัดบ้านบน ซึ่งมีงบประมาณ
รวม 4,500,000 บาท โดยขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อ
เป็นค่าเสาเข็ม คอนกรตี และเหล็ก 
จํานวน 199,538.46 บาท และมีเงิน
บริจาคจากประชาชน 2,200,000 บาท 
เงินทอดกฐิน 1,000,000 บาท และเงิน
จากการจัดงานประจําปีของวัด 200,000 
บาท 

ชุมชน 

14 โครงการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมโรงสูบน้ํารวมใจใช้
น้ําการเกษตร 

80,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
2 

√     ให้มีรายละเอียด
ปริมาณงานในการ
ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษา รวมทั้ง 
กํากับให้มีการดําเนินงาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

มี มีภาพถ่าย
อุปกรณ์ที่ชํารุด 

ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง
สูบน้ําและระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ใน
การเกษตร ซึ่งประกอบด้วยค่าแรงและค่า
วัสดุในการกอ่สร้าง 

ชุมชน 

15 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ 9   

 176,000.00  ยุทธศาสตร์ที ่
5 

√     ควรตรวจสอบไม่ให้มี
ความซ้ําซ้อนกับ
แผนงานของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และ
กํากับให้มีการกอ่สรา้ง
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

มี ไม่มี ก่อสร้าง ขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา 
ความยาว 500 เมตร โดยให้จะมอบให้ 
อบต. และ กปภ. เป็นผู้ดูแลรักษาตอ่ไป 
(ปัจจุบันใช้น้ําจากคลองชลประทานขนาด
เล็ก ซึ่งไม่สามารถนําไปอุปโภคบริโภคได้) 

ชุมชน 
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ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)  

ยุทธศาสต
กองทุนใน
พื้นที่ร์ 

ควร
อนุมัติ  

รอการ
พิจารณา  

 ไม่ควร
อนุมัติ  

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ 

ประมาณ
การราคา 

แบบแปลน/
ลักษณะเฉพาะ/

ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 

ลักษณะโครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

16 โครงการเสียงตามสาย 50,000.00  ยุทธศาสตร์ที ่
1 

√      ให้มีคุณลักษณะเฉพาะ
ของอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ 
และผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่อง  

มี มีแบบแสดง
ตําแหน่งที่ติดตั้ง  

จัดซื้อ เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง ลําโพง
ฮอร์น 10 ตัว และอปุกรณ์เสริมต่างๆ 
พร้อมติดตั้ง ไว้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน โดยมี
คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านดูแล
รักษา 

ชุมชน 

17 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีประกอบวง
ดุริยางค์โรงเรียน 

88,250.00 ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√      -  มี มี จัดซื้ออุปกรณ์และเครือ่งดนตรีประกอบวง
ดุริยางค์ให้โรงเรียนวัดหัวงิ้ว เช่น กลอง
ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 ชุด เมโลเดียน 
จํานวน 12 ชุด เป็นต้น 

ราชการ 

18 โครงการแกไ้ขเพิ่มเติมไฟฟ้า
ภายในวัด  

81,692.00 ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√      ให้มีรายละเอียด
ปริมาณงานในการ
ตดิตั้งระบบไฟฟ้า ก่อน
ดําเนินการ รวมทั้ง 
กํากับให้มีการ
ดําเนินงานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

มี มีแบบแสดง
ตําแหน่งที่ติดตั้ง  

ก่อสร้าง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมภายใน
วัดเขาแหลม 

ชุมชน 

19 โครงการสร้างที่อาสน์สงฆ์ตอ่
เติมศาลา SML  

81,692.00 ยุทธศาสตร์ที ่
3 

√      -  มี มี ก่อสร้าง อาสน์สงฆส์ําหรับใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ในศาลาภายในวัด 

ชุมชน 

20 โครงการติดตั้งกลอ้ง CCTV 800,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
1 

 √  ตรวจสอบไม่ให้ซ้ําซ้อน
กับงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
กลอ้งวงจรปิดที่คํานึงถึง

มีแบบ
คร่าวๆ 

มีเฉพาะ
คุณลักษณะ 

จัดซื้อกล้องวงจรปิดและติดตั้ง 45 จุด คพรฟ. 
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ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)  

ยุทธศาสต
กองทุนใน
พื้นที่ร์ 

ควร
อนุมัติ  

รอการ
พิจารณา  

 ไม่ควร
อนุมัติ  

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ 

ประมาณ
การราคา 

แบบแปลน/
ลักษณะเฉพาะ/

ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 

ลักษณะโครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ประโยชน์ในการใช้งาน
ให้สามารถเชื่อมโยง 
หรือเรียกดูข้อมูล/
ภาพถ่าย ในแต่ละพื้นที่ 
และจัดให้มีผู้ดูแลรกัษา
และผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่อง  

21 โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
จังหวัด 

5,000,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
1 

 √  ควรพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าและจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในการใช้
ประโยชน์ร่วมกับทาง
จังหวัด  

มี มี ก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบ
จ อ  LED Full Color พ ร้ อ ม อุ ป ก ร ณ์ 
โครงสร้างเหล็ก จํานวน 1 จุด โดยติดตั้งที่
ที่ ว่าการอําเภอ และมอบให้อําเภอเป็น
ผู้ดูแล 

ราชการ 

22 โครงการจัดซื้อรถพยาบาล
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)  

1,200,000.00 ยุทธศาสตร์ที ่
1 

√   ควรตรวจสอบให้เป็นไป
ตามราคามาตรฐาน  

มี มี จัดซื้อรถยนต์พยาบาลระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 1 คัน ให้ อบต . 
โดยเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2400 ซีซี ช่วงหลังเป็นส่วนห้อง
บรรทุกผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ 

ราชการ 

รวม 8,330,346.08  20 2 0  
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สรุปประเภทโครงการ 
 ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

  โครงการก่อสร้าง 12 5,987,697.08 71.88% 
  โครงการจัดซื้อ 7 2,252,649.00 27.04% 
  โครงการจัดจ้าง 1 40,000.00 0.48% 
 โครงการฝึกอบรม 1 20,000.00 0.24% 
 โครงการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนชุดกีฬา 1 30,000.00 0.36% 
 รวม 22 8,330,346.08 100.00% 

 

สรุปยุทธศาสตร์ฯ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 7 7,197,390.00 86.40% 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 126,000.00 1.51% 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 9 742,557.08 8.91% 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 - - 0.00% 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 3 264,399.00 3.17% 

รวม 22 8,330,346.08 100.00% 
 

สรุปหน่วยดําเนินงาน 
หน่วยดําเนินงาน จํานวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

ชุมชน 16 1,192,096.08 14.31% 
ราชการ 5 6,338,250.00 76.09% 
คพรฟ. 1 800,000.00 9.60% 

รวม 22 8,330,346.08 100.00% 
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4. การสรุปความเห็นคณะอนุกรรมการฯเพื่อนําเสนอ กกพ. 
 เม่ือคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นในแผนงานประจําปีในส่วนต่างๆ แล้ว จะนํา
ความเห็นที่ได้นั้นเสนอให้ กกพ. พิจารณาเห็นชอบตามรายละเอียดท่ีได้เสนอมา โดยฝ่ายบริหารกองทุนฯ ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมมติและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือ
นําเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป  
 ท้ังน้ี ตัวอย่างของการสรุปความเห็นคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือนําเสนอให้ กกพ. พิจารณาได้ ดังน้ี 
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กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กขค 
(ตัวอย่าง) แผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.XXXX ลงวันที่ ……………………………… 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กขค 
ลําดับ
ที่ของ 
คพรฟ. 

โครงการ 
แผนงาน

ที่ 
 งบประมาณที่ คพรฟ. เสนอ 

(บาท)  

 งบประมาณที่
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 

(บาท)  
ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ 

1 โครงการก่อสร้างมณฑป  6 138,000.00 138,000.00  -  

2 โครงการเสียงตามสาย 7 62,399.00 62,399.00  ให้พิจารณารายละเอียดและตรวจสอบประมาณการราคา
ให้เป็นไปตามราคามาตรฐาน  

3 โครงการเทพื้น คสล. ศาลาประชาคม 5 26,000.00 26,000.00  -  

4 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 1 26,000.00 26,000.00  -  

5 โครงการต่อเติมอาคารศาลากลางหมู่บ้าน 7 81,390.00 81,390.00  -  

6 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 6  5 26,000.00 26,000.00  -  

7 โครงการมอบทุนการศึกษาและซื้อชุดพละ
และอุปกรณ์กีฬา 
 

6 30,000.00 30,000.00 ให้มีรายชื่อ/จํานวน/ระดับชั้นของนักเรียนที่จะได้รับ
ประโยชน์ วิธีการจ่ายทุนการ ศึกษา และจัดให้มีพิธีมอบ
ทุนตามเกณฑ์ในคู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนงานประจําปีงบประมาณ  

มติคณะอนุกรรมการฯครั้งที่.../......(ครั้งที่.......) เมื่อวันที่........................ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กขค หน้าที่...../....... 
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ลําดับ
ที่ของ 
คพรฟ. 

โครงการ 
แผนงาน

ที่ 
 งบประมาณที่ คพรฟ. เสนอ 

(บาท)  

 งบประมาณที่
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 

(บาท)  
ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ 

8 โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัด
พลังงานภายในอาคารเรียน  

6 40,000.00 40,000.00  -  

9 โครงการก่อสร้างที่บังแดดบังฝนเอนกประสงค์
หมู่ที่ 10 

6 43,384.62 43,384.62  ให้ตรวจสอบการจัดหางบประมาณสมทบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยและพิจารณาปรับงบประมาณลงให้
เป็นหลักร้อยเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในด้าน
งบประมาณสําหรับการดําเนินงานต่อไป  

10 โครงการลานกีฬาออกกําลังกาย สุขภาพ 1 40,000.00 40,000.00  ให้ตรวจสอบให้มีการดําเนินงานบนที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์  

11 โครงการอาคารเอนกประสงค์ 6                    40,000.00                     40,000.00   -  

12 โครงการฝึกอบรมเพื่อผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย
กําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข้าว 

3 20,000.00 20,000.00  ให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
กําหนดการฝึกอบรม และจัดทําสรุปผลการฝึกอบรมเพื่อใช้
ประโยชน์ของชุมชนต่อไป   

13 โครงการสนับสนุนสร้างศาลาธรรมสังเวช 6 199,538.46 199,538.46  ให้ พิจารณาปรับงบประมาณลงให้เป็นหลักร้อยเพื่อให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานต่อไป  

14 โครงการบํารุงรักษาและซ่อมแซมโรงสูบน้ํา
รวมใจใช้น้ําการเกษตร 

3 80,000.00 80,000.00  ให้มีรายละเอียดปริมาณงานในการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษา ก่อนดําเนินการ รวมทั้ง กํากับให้มีการ
ดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

มติคณะอนุกรรมการฯครั้งที่.../......(ครั้งที่.......) เมื่อวันที่........................ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กขค หน้าที่...../....... 
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ลําดับ
ที่ของ 
คพรฟ. 

โครงการ 
แผนงาน

ที่ 
 งบประมาณที่ คพรฟ. เสนอ 

(บาท)  

 งบประมาณที่
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 

(บาท)  
ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ 

15 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 9   5                   176,000.00                    176,000.00   ให้ ตรวจสอบไม่ให้มีความซ้ําซ้อนกับแผนงานของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกํากับให้มีการก่อสร้าง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

16 โครงการเสียงตามสาย 7                    50,000.00                     50,000.00   ให้มีคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ ผุ้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง และตรวจสอบประมาณการราคาให้
เป็นไปตามราคามาตรฐาน  

17 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรี
ประกอบวงดุริยางค์ 

6                    88,250.00                     88,250.00   -  

18 โครงการแก้ไขเพิ่มเติมไฟฟ้าภายในวัด  7 81,692.00 81,692.00  ให้มีรายละเอียดปริมาณงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ก่อน
ดําเนินการ รวมทั้ง กํากับให้มีการดําเนินงานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง   
 

19 โครงการสร้างที่อาสน์สงฆ์ต่อเติมศาลา SML 
  

6 81,692.00 81,692.00  -  

20 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV  5 800,000.00 800,000.00 ตรวจสอบไม่ให้ซ้ําซ้อนกับงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด
ที่คํานึงถึงประโยชน์ในการใช้งานให้สามารถเชื่อมโยง หรือ
เรียกดูข้อมูล/ภาพถ่าย ในแต่ละพื้นที่ และจัดให้มีผู้ดูแล
รักษาและผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 

มติอนุกรรมการฯครั้งที่.../......(ครั้งที่.......) เมื่อวันที่.............................. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กขค หน้าที่...../....... 
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ลําดับ
ที่ของ 
คพรฟ. 

โครงการ 
แผนงาน

ที่ 
 งบประมาณที่ คพรฟ. เสนอ 

(บาท)  

 งบประมาณที่
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 

(บาท)  
ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ 

21 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของจังหวัด  

5 5,000,000.00 - เป็นโครงการที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงควรพิจารณาถึงความ
คุ้มค่า และควรให้ คพรฟ. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ร่วมกับทางจังหวัดที่ชัดเจน ก่อนดําเนินการ โดยอาจ
พิจารณาจัดทําป้ายโฆษณาในรูปแบบไวนิลที่ดําเนินการ
โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยตรงจะทําให้ประหยัด
งบประมาณและให้ผลดีในการประชาสัมพันธ์มากกว่ 

22 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 

5 1,200,000.00 1,200,000.00 ควรตรวจสอบให้เป็นไปตามราคามาตรฐาน 

รวมจํานวนโครงการ (โครงการ)   22 21   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)   8,330,346.08 3,330,346.08   

มติอนุกรรมการฯครั้งที่.../......(ครั้งที่.......) เมื่อวันที่.............................. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กขค หน้าที่...../....... 
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5. การดําเนินการของฝ่ายบริหารกองทุนฯเมื่อผ่านการพิจารณาจาก กกพ. 
 เม่ือแผนงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผ่านการพิจารณาจาก กกพ. แล้วฝ่ายบริหารกองทุนฯ 
จะมีบทบาท ดังน้ี  
  (1) แจ้งผลการพิจารณาตามมติของ กกพ. ต่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ เพ่ือให้
กองทุนฯน้ันๆ ได้ดําเนินการตามแผนงานประจําปีต่อไป 
  (2) แจ้งให้ส่วนการเงินรับทราบเพื่อทําการโอนเงินตามแผนงานประจําปีและดําเนินการ
บันทึกบัญชีตามกระบวนการทํางานต่อไป 
 ท้ังน้ี ในส่วนของแผนงานประจําปีของในแต่ละกองทุนฯ นั้นหลังจากได้รับผลการพิจารณาตามมติของ 
กกพ. แล้วน้ันอาจมีการขอทบทวนโครงการตามมติของ กกพ. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือขอยกเลิก
โครงการ ซ่ึงฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จะมีบทบาทในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 
 5.1 กรณีขอทบทวนโครงการ  
 กรณีท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศขอทบทวนโครงการตามผลการพิจารณาของมติ กกพ. นั้น
อาจแบ่งได้เป็น  2 ลักษณะ คือ  
  (1) ขอทบทวนโครงการโดยได้ปรับปรุง แก้ไข หรือทบทวนลักษณะโครงการ ตามมติที่ กกพ.
ได้แจ้งไปแล้วให้ฝ่ายบริหารกองทุนฯ นําโครงการพร้อมรายละเอียดท่ีได้ทําการทบทวนน้ันพิจารณาในช้ัน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการอีกคร้ังหน่ึง และนําเสนอให้ กกพ. ได้มีมติพิจารณาต่อไป 
  (2) ขอทบทวนโครงการโดยยืนยันตามลักษณะโครงการเดิมพร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติม  ให้ฝ่ ายบริหารกองทุนฯ  นํ าเสนอโครงการดังกล่าว พร้อมเหตุผลประกอบต่อ
คณะอนุกรรมการฯพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือนําเสนอให้ กกพ. ได้มีมติพิจารณาต่อไป  
 

5.2 กรณีขอเปล่ียนแปลงโครงการ  
 กรณีท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนงานประจําปี นั้นอาจ
แบ่งได้เป็น  2 ลักษณะ คือ  
  (1) ขอเปลี่ยนแปลงโครงการโดยได้มีการเปล่ียนแปลงลักษณะของโครงการเดิมโดยสิ้นเชิง ให้
ฝ่ายบริหารกองทุนฯ นําโครงการใหม่พร้อมรายละเอียดท่ีได้ทําการเปลี่ยนแปลงน้ันพิจารณาในช้ัน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ และนําเสนอให้ กกพ. ได้มีมติพิจารณาต่อไป 

(2) ขอเปลี่ยนแปลงโครงการโดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโครงการอันเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจและความเหมาะสมในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีประกาศ
โดยท่ีวัตถุประสงค์ของโครงการไม่เปลี่ยนแปลงและอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจาก กกพ. น้ัน ให้ฝ่าย
บริหารกองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกําหนด และ
นําเสนอ กกพ. เพ่ือทราบต่อไป  
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5.3 กรณีขอยกเลิกโครงการ  

 กรณีท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศขอยกเลิกโครงการที่อยู่ในแผนงานประจําปีน้ัน ให้ฝ่าย
บริหารกองทุนฯ นําเสนอโครงการที่ขอยกเลิกต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือทราบและเสนอต่อ กกพ. เพ่ืออนุมัติ
ในการขอยกเลิกโครงการน้ันๆ  ซ่ึงหากเป็นช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ได้น้ัน ให้ฝา่ยบริหารกองทุนฯ นําเสนอต่อ กกพ. เพ่ืออนุมัติการขอยกเลิกได้เช่นกัน 
 
 ท้ังนี้แบบฟอร์มสําหรับการพิจารณาตรวจสอบรายการต่างๆ ได้ทําการรวบรวมไว้ในส่วน
ภาคผนวก ข เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ดําเนินการตรวจสอบตามคู่มือได้ 
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ภาคผนวก ก : รายงานการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนพัฒนา

ชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า (ในช่วงเปลี่ยนผ่าน)  
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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้มีหนังสือลงวันท่ี 28 มกราคม 2557 จัดส่งร่าง
รายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า (ในช่วงเปลี่ยนผ่าน) ท่ี 
สตง. ได้ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 

1. ความเป็นมาและขอบเขตการดําเนินงาน: สตง. ได้เห็นถึงความสําคัญกับการบริหารจัดการ
เงินกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า (กองทุนรอบโรงไฟฟ้า) เน่ืองจากได้รับการจัดสรรเงินสมทบ
จํานวนมากและมีการดําเนินงานท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ประกอบกับการตรวจสอบ
ในเบื้องต้น พบว่า กองทุนรอบโรงไฟฟ้าบางแห่งมีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายเงินและการ
พัสดุมีข้อบกพร่องหลายประการ ดังนั้น จึงได้ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 
ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2555 จํานวน 6 กองทุน ประกอบด้วย  

(1) กองทุนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี  
(2) กองทุนรอบโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
(3) กองทุนรอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด 

จังหวัดราชบุรี  
(4) กองทุนรอบโรงไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 1 จังหวัดปราจีนบุรี  
(5) กองทุนรอบโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบ่ี จังหวัดกระบี่  
(6) กองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  

โดยมีวิธีการตรวจสอบจาก  
(1) การศึกษาและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
(2) การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  
(3) การสอบถามประชาชนที่อาศัยในตําบลท่ีสุ่มตรวจสอบตําบลละ 10 ราย  
(4) การสังเกตการณ์การดําเนินกิจกรรม/โครงการของกองทุนรอบโรงไฟฟ้าจํานวน 6 กองทุน 

รวม 162 งาน/โครงการ   
(5) ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการของกองทุนรอบโรงไฟฟ้า  

2. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ: จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อตรวจพบ ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

2.1 ข้อตรวจพบท่ี 1 การบริหารจัดการเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ไม่สอดคล้องตาม    
แนวทางการจัดต้ังกองทุน ดังน้ี 

(1) การกําหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินกองทุนฯ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และบางกองทุนฯ ไม่กระจายอํานาจการใช้จ่ายเงินไปยังชุมชนพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง  

 



77 
 

 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ี

รอบโรงไฟฟ้า 

ประเภท/จํานวนเงินท่ีจัดสรร ปีงบประมาณ 2551-2553 (ล้านบาท) 

งบบริหาร งบกลาง/

ฉุกเฉิน/

เร่งด่วน 

งบสวัสดิการ/หา

ประโยชน์ 

งบดําเนินการ

ในพื้นท่ี 

รวม 

เขื่อนวชิราลงกรณ 5.90 (10%) 11.82 (20%) 11.82 (20%) 29.54 (50%) 59.08 (100%) 

นิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด 

127.85 (15%) 170.46 (20%) - 554.01 (65%) 852.32 (100%) 

ปราจีนบุรี 1 3.25   (5%) 6.50 (10%) 3.25  (5%) 52.02 (80%) 65.02 (100%) 

กระบี่ 2.37 (20%) - - 9.49 (80%) 11.76 (100%) 

บ ริษัท  ผลิต ไฟฟ้ าราชบุ รี 

จํากัด 

72.71 (10%) - - 654.43 (90%) 727.14 (100%) 

จังหวัดลําปาง 53.08 (5%) 53.08  (5%) - 955.50 (90%) 1,061.66 (100%) 

โดยการอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบท่ีจัดสรรเงินไว้บริหารเองของกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 
กําหนดให้อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการ
ใช้จ่ายโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยจากการสัมภาษณ์อดีตเลขานุการ
กองทุนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ ให้ข้อมูลว่างบประมาณในส่วนท่ีเก็บไว้บริหารจัดการเองเป็นเงินท่ี
จัดสรรไว้เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ในกิจกรรม งาน โครงการ ที่หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดขอรับการ
สนับสนุนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร การบริหารจัดการเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้า โดยกําหนดสัดส่วน
การจัดสรรเงินในลักษณะดังกล่าว จึงไม่เป็นการสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ท่ีต้องการ
แก้ไข บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกําหนดความต้องการของตนเอง 

(2) การกําหนดชุมชนพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าให้เป็นพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์หรือได้รับการ
จัดสรรเงินโดยใช้ระยะทางไม่ครอบคุลมผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างหรือจากการดําเนินการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า และบางแห่งมีความทับซ้อนกัน: โดยจากการตรวจสอบขั้นตอนการกําหนดพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ จํานวน 6 กองทุน ไม่พบว่าได้มีการสํารวจสภาพความเป็นจริงด้าน
ผลกระทบท่ีประชาชนได้รับอันเน่ืองมาจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า และจากการ
สังเกตการณ์พ้ืนท่ีจริง ปรากฏว่า มีพ้ืนท่ีช้ันในของกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เท่าน้ัน ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าและการทําเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนท์ สําหรับอีก 5 กองทุนท่ีเหลือ ไม่พบว่ามีพ้ืนท่ี
ใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้าอย่างแท้จริง ดังนั้น การกําหนดพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการ
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จัดต้ังกองทุนรอบโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ พบว่า การกําหนดพ้ืนท่ีรับประโยชน์หรือพ้ืนท่ีได้รับการจัดสรรเงินจาก
กองทุนรอบโรงไฟฟ้าบางแห่งทับซ้อนกัน หรือมีการโอนเงินไปให้กองทุนรอบโรงไฟฟ้าอ่ืน ดังนี้ 
 

กองทุนพัฒนาชุมชนใน

พื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า 

ความเห็นต่อการกําหนดพ้ืนท่ีรับประโยชน์หรือพื้นท่ีได้รับการจัดสรรเงิน 

จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 

เขื่อนวชิราลงกรณ - การกําหนดพื้นท่ีท่ีเป็นเส้นทางน้ําไหลผ่าน ทําให้ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุร ีเป็น

พื้นท่ีได้รับผลประโยชน์จากกองทุนฯ เขื่อนวชิราลงกรณและกองทุนฯ เข่ือนศรีนครินทร์  

- แต่จากผลการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างและการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 

เกิดผลกระทบเชิงบวก (Positive Externality) ต่อชุมชนริมฝ่ังแม่น้ําแควน้อยและแม่นํ้าแม่กลอง 

ซ่ึงมีการชดเชยและจัดหาท่ีอยู่อาศัยท่ีทํากินที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้างแล้ว 

จึงไม่มีความสมเหตุสมผลและความจําเป็นที่จะต้องประกาศพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า

โดยเฉพาะการใช้เกณฑ์พื้นท่ีบริเวณเส้นทางนํ้าไหลผ่าน เว้นแต่จะมีการสํารวจพบว่ายังมีชุมชนหรือ

ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านใดด้านหน่ึงอันสืบเน่ืองมาจากการก่อสร้างเขื่อนหรือการผลิต

กระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 

นิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้กําหนดให้ประชาชนในพื้นท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ีรัศมี 5 

กิโลเมตร มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้จัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุนเป็นกรณีไป และ

ระเบียบกองทุนรอบโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กําหนดให้ผู้มีสิทธิขอใช้เงินส่วนหน่ึงเป็น

ส่วนราชการในจังหวัดระยอง 

- จากการสังเกตการณ์ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพื้นท่ีนอกเหนือจากช้ันในได้รับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานจากโรงไฟฟ้าอย่างไร ดังนั้น การนําเงินกองทุนฯ ไปจัดสรรให้กองทุนอื่นท่ีอยู่ในจังหวัด

เดียวกันแต่ไม่ได้รับผลกระทบจึงเป็นการจัดสรรเงินท่ีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

กองทุน 

(3) การดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีชั้นในส่วนใหญ่ มิได้เป็นการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้า: จากการสังเกตการณ์โครงการท่ีกองทุน
รอบโรงไฟฟ้าดําเนินการในพ้ืนท่ีช้ันใน จํานวน 162 โครงการ งบประมาณรวม 246.087 ล้านบาท ปรากฏว่ามี
โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องหรือดําเนินการแล้วไม่ได้เป็นการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาผลกระทบด้านต่างๆ จํานวน 
140 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 86.42) รวมมูลค่า 226.576 ล้านบาท 

(4) ผลกระทบและสาเหตุ: การบริหารจัดการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่มีการ
กําหนดพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ได้รับผลกระทบอัน
สืบเน่ืองจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้าอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบทําให้เสียโอกาสในการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ จํานวน 226.576 ล้านบาท เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
พ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างหรือการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
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ในพ้ืนที่กองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยสาเหตุท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้า บริหารจัดการกองทุนไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดต้ังกองทุนฯ เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

ประเด็นสาเหตุ ผลการตรวจสอบและความเห็น 

1 . แนวทางการ จัดตั้ งกอ งทุ นฯ  ไม่ ได้ กํ าหนด

รายละเอียด วิธีการ รูปแบบการบริหารจัดการ และ

หลักเกณฑ์หรือสัดส่วนการจัดสรรเงินกองทุนไว้

อย่างชัดเจน ประกอบกับไม่มีระเบียบกลางเกี่ยวกับ

การใช้จ่ายเงินเพื่ อให้ปฏิบั ติ เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน และไม่มีกฎหมายรองรับ 

- กองทุนรอบโรงไฟฟ้าบางแห่งมีการจ้างอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเคย

ดํารงตําแหน่งประธานกองทุนฯ เป็นผู้จัดการ ในอัตราเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนเดือนละ 126,000 บาท และมีการจัดตั้งสํานักงานท่ีมี

บุคลากรถึง 30 อัตรา ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายประจําในการบริหารมากกว่าปี

ละ 10 ล้านบาท ซ่ึงควรนําเงินดังกล่าวไปจัดสรรในกิจกรรม โครงการ ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 

2. ขาดระเบียบกลางเก่ียวกับการกําหนดพื้นท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิต

ไฟฟ้าที่ชัดเจน ซ่ึงควรเป็นหลักให้กองทุนทุกแห่ง

ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นกรอบใน

การพิจารณาอนุมั ติกิจกรรม  งาน  โครงการท่ี

เหมาะสมกับผลกระทบตามสภาพความเป็นจริง 

- แนวทางการจัดต้ังกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเป็นเพียงแนวทางหรือ

ข้อแนะนําท่ีไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย ทําให้การจัดต้ังกองทุนฯ ตาม

แนวทางดังกล่าวทุกแห่งมีสถานภาพตามกฎหมายไม่ชัดเจน ส่งผลต่อ

การออกระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารฯ แต่ละแห่ง ยังคง

เป็นปัญหาและข้อสงสัยถึงการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ท่ี

ผ่านมาว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

3. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็น

ข้าราชการประจํา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ประธาน  จึงคุ้น เคยกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีตามปกติ ท่ีมุ่ งเน้นให้ความสําคัญกับ

หลักการกระจายงบประมาณให้ประชาชนในพื้นท่ี

จังหวัดอย่างท่ัวถึง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ในการจัดตั้งกองทุนฯ  

การกําหนดพื้นท่ี พยายามให้พื้นท่ีท้ังจังหวัดเป็นพื้นท่ีได้รับผลกระทบ

หรือได้รับผลประโยชน์ และการจัดสรรเงินกองทุนฯ ได้กําหนดสัดส่วน

ให้ครอบคลุมท้ังราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม

องค์กรภาคเอกชนต่างๆ 

4. ขาดการติดตาม ควบคุม กํากับดูแล และการ

ประเมินผลสําเร็จจากการดําเนินงานอย่างเป็น

ระบบ 

- ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการดังกล่าวใน

ทุกระดับ ลักษณะการติดตามท่ีตรวจพบเป็นเพียงการรายงานการใช้

จ่ายเงิน หรือการติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน เว้นแต่กองทุนรอบ

โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี 1 ท่ีเคยจ้างมหาวิทยาลัยติดตามประเมินผล  

- นอกจากน้ี กองทุนรอบโรงไฟฟ้าท่ีได้ตรวจสอบ พบว่า ไม่มีการติดตาม

ประเมินผล จํานวน 4 กองทุน ซ่ึงเป็นกองทุนฯ ขนาดใหญ่ท่ีได้รับการ

จัดสรรเงินจํานวนมาก ได้แก่ กองทุนฯ แม่เมาะ จังหวัดลําปาง และ

กองทุนฯ นิคมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

5. ประชาชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้าขาดความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ วิธีการดําเนินงานของ

ทําให้การดําเนินโครงการจํานวนมาก มิได้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง และเกิดความขัดแย้งกันใน
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กองทุนฯ และสิทธิของตนเอง รวมท้ัง การเข้าไปมี

ส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ  

เรื่องผลประโยชน์ 

2.2 ข้อตรวจพบท่ี 2 การดําเนินโครงการส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของโครงการ เกิดความชํารุดบกพร่อง ไม่เกิดประโยชน์ตามท่ีคาดหวังไว้: จากการตรวจสอบและ
สังเกตการณ์งาน โครงการที่ดําเนินการของกองทุนรอบโรงไฟฟ้าท่ีสุ่มตรวจสอบท้ัง 6 กองทุน จํานวน 162 
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 246.087 ล้านบาท พบว่า  

(1) การดําเนินโครงการ จํานวน 64 โครงการ มูลค่า 114.284 ล้านบาท ไม่บรรลุผล
สําเรจ็ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ  

(2) เกิดความชํารุดบกพร่อง 50 โครงการ มูลค่า 61.607 ล้านบาท  
(3) ไม่ได้ใช้หรือไม่เกิดประโยชน์ จํานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 10.026 ล้านบาท  

นอกจากนี้ พบว่ามีการนํางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรโครงการหนึ่งไปใช้อีกโครงการหน่ึงโดย
ไม่มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ปรากฏผลการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้ 

โครงการท่ีสุ่มตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและความเห็น 

กองทุนรอบโรงไฟฟา้จังหวัดกาญจนบุรี กองทุนท่ี 2 

1. โครงการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

(Green House) สําหรับสินค้า 

OTOP และ SMEs 

ปีงบประมาณ 2553 

งบประมาณ 300,000 บาท 

- หลังการจัดซ้ือและติดตั้งแล้วไม่สามารถใช้งานได ้ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขหลายครั้ง และ

เน่ืองจากตู้อบฯ ใช้กระแสไฟฟ้ามาก เซลล์แสงอาทิตย์จึงถูกใช้งานอย่างหนักทําให้เส่ือมลง

อย่างรวดเร็ว ท้ังน้ี มีผู้นําไปใช้งานเพียงครัวเรือนเดียว 

- การดําเนินโครงการไม่เก่ียวข้องกับผลกระทบจากการก่อสร้างหรือการดําเนินงานของ

โรงไฟฟ้า และการดําเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการเน่ืองจากไม่

สามารถใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ และไม่ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์ในกิจการของ

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และกลุ่ม SMEs 

2. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

แบบย่ังยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 งบประมาณ 280,000 

บาท 

เป็นการจัดซ้ือห้องเย็น 1 ห้องพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้เก็บรักษาปลาสดของกลุ่มเพาะเล้ียงสัตว์

นํ้า ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีรีสอร์ทของเอกชนท่ีอนุญาตให้กลุ่มชาวประมงใช้ประโยชน์ช่ัวคราว แต่เมื่อ

ต้ังแต่ติดตั้งเสร็จ ไม่มีกลุ่มชาวประมงนําปลามาฝากในห้องเย็น เพราะไม่มีผู้สนใจเล้ียงปลา

ในกระชังอย่างจริงจัง ปลาท่ีหาได้มีจํานวนไม่มากและจําหน่ายให้พ่อค้าหมด นอกจากน้ี เมื่อ

ติดตั้งเสร็จไม่สามารถใช้งานได้เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 

3. โครงการซ่อมแซมศูนย์กีฬาท่า

นํ้าเทศบาลตําบลทองผาภูมิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

งบประมาณ 1850,000 บาท 

การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นยางสนามกีฬากลางแจ้ง ใช้เงินประมาณ 120,000 บาท สําหรับ

การซ่อมแซมอุปกรณ์การออกกําลังกายทุกชุดและลานกีฬาไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจากมีการ

ขอนําเงินประมาณ 60,000 บาท ไปใช้ซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้าในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง

แบบย่ังยืนฯ โดยไม่มีการขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ซ่ึงแสดง

ให้เห็นว่ามีการของบประมาณและได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เกินความจําเป็น 
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นอกจากน้ี มีข้อสังเกตว่าเขื่อนสร้างมาก่อนศูนย์กีฬา จึงเป็นหน้าท่ีเทศบาลตําบลทองผาภูมิ

ท่ีเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬา จําเป็นต้องสร้างให้สูงกว่าระดับนํ้าท่ีเคยข้ึนสูงสุด ดังนั้น 

การจัดสรรเงินกองทุนฯ มาซ่อมแซมสนามกีฬาดังกล่าวจึงไม่มีความสมเหตุสมผล 

กองทุนพัฒนาไฟฟา้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 งบประมาณ 3,073,000 

บาท 

- การก่อสร้างท่ีทําการกลุ่ม และอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ในท่ีของบุคคล ซ่ึง

เป็นสมาชิกสภาจังหวัดลําปาง โดยไม่มีหนังสือยินยอมส่งมอบท่ีดินให้ใช้เป็นท่ี

สาธารณประโยชน์ โดยปัจจุบันไม่ได้ทําประโยชน์ 

- การจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ 1 คัน พร้อมส่วนประกอบ มีการใช้ประโยชน์น้อย เน่ืองจาก

ไม่มีคนขับ จอดท้ิงไว้มีการนําล้อหน้าด้านซ้ายไปซ่อม ส่วนประกอบของรถบางส่วนปล่อยทิ้ง

ร้างไว้ในพงหญ้าไม่มีการดูแลรักษา และไม่มีการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์หรือหนังสือควบคุม

การใช้งาน 

5. โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพถนนทุก

สายรอบนครลําปาง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

งบประมาณ 9,730,000 บาท 

-ต้นไม้ตายไปมากกว่าร้อยละ 90 ซ่ึงเกิดจากสภาพดินไม่เหมาะสมและขาดการดูแลรักษา 

นอกจากน้ี จากการตรวจสอบสัญญาจ้างปลูกต้นสนมังกร บนทางหลวงหมายเลข 11 

ลําปาง-เด่นชัย ตั้งแต่ กม. 0.000 ถึง 10.100 แต่จากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีปรากฏว่าผู้

รับจ้างได้ปลูกต้นสนมังกรระหว่าง กม. 0.000 ถึง 5.800 เท่าน้ัน 

- โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจํานวนมากแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างย่ังยืน 

จึงเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

6. โครงการก่อสร้างหลักกิโลเมตร

แยกห้าเชียง ปีงบประมาณ 

2551 งบประมาณ 2,893,595 

บาท 

- ไม่สามารถวิเคราะห์ เช่ือมโยง และไม่มีส่ิงใดช้ีวัดได้ว่าเมื่อก่อสร้างแล้วจะบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ ศักยภาพ ประสิทธิภาพ และการแข่งขัน

ของจังหวัด ฯลฯ ดังนั้น การกําหนดวัตถุประสงค์โครงการจึงกําหนดเกินความเป็นจริง 

- โครงการดังกล่าวมิได้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าหรือการทํา

เหมืองถ่านหิน จึงไม่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

กองทุนฯ 

กองทุนรอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 

7. โครงการจัดซ้ือรถยนต์ประจํา

ศูนย์บริการประชาชนตําบล

บ้านสิงห์ ปีงบประมาณ 2552 

งบประมาณ 725,000 บาท 

ศูนย์บริการประชาชนได้รับรถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 5 ท่ีนั่ง ขับเคล่ือน 2 ล้อ ย่ีห้อมิตซูบิชิ ไทรตัน 

ซ่ึงกํานันเป็นผู้ครอบครอง การใช้รถยนต์จะใช้ในลักษณะรถประจําตําแหน่งของกํานัน แต่เปิดให้

ประชาชนยืมไปใช้ส่วนตัวได้ ไม่มีการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ 

และไม่มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษา และพบว่าไม่มีประชาชนมายืมใช้ มีแต่กลุ่ม

ของกํานันที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเท่าน้ัน ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่

เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวหรือกลุ่มของตนเองเท่าน้ัน 

8. โครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บ เป็นการติดตั้งถังเหล็ก มิใช่การก่อสร้างตามช่ือโครงการ โดยติดตั้งมาประมาณ 2 ปี แต่ไม่ได้
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โครงการท่ีสุ่มตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและความเห็น 

นํ้า ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร 

ปีงบประมาณ 2553 

งบประมาณ 280,000 บาท 

ใช้งานเพราะไม่มีนํ้าเน่ืองจากติดต้ังก่อนขุดบ่อนํ้าบาดาล เมื่อขุดบ่อนํ้าแล้วปรากฏว่าไม่มีนํ้า

เพียงพอ ไม่สามารถสูบนํ้าขึ้นมาใช้ได้ นับเป็นความสูญเปล่าท่ีเกิดจากขั้นตอนการพิจารณา

โครงการ ไม่ได้พิจารณาถึงแหล่งนํ้าดิบท่ีจะนํานํ้ามาใช้อย่างละเอียดรอบคอบ 

กองทุนรอบโรงไฟฟา้กระบ่ี  

9. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

เพื่อการประมง ปีงบประมาณ 

2552 งบประมาณ 570,000 

บาท  

- เป็นการก่อสร้างในท่ีดินของนายก อบต.คลองขนาน และไม่มีเอกสารยินยอมให้ใช้พื้นท่ี

เป็นท่ีสาธารณะ จุดก่อสร้างลึกเข้าไปในสวนปาล์ม มิได้เป็นเส้นทางหรือถนนผ่านไปมาท่ัวไป 

จึงเป็นประโยชน์ของเจ้าของท่ีดินมากกว่าเป็นของสาธารณะ 

- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามบันทึกตกลงจ้างและแบบรูปรายการ ซ่ึงต้องมีการก่อสร้างบันได

ขึ้น-ลงตัวอาคารเพ่ือขึ้น-ลงเรือ แต่สภาพท่ีพบเป็นเพียงการถมดินลูกรังเป็นทางเดินแต่ดิน

ยุบตัว ต้องนําพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปมาพาดกับอาคารเป็นทางเดินจึงจะเข้าไปยังอาคารท่า

เทียบเรือได้ การดําเนินโครงการดังกล่าวจึงไม่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็น

โครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. โครงการอ่ืนๆ ท่ีเป็นการใช้เงินท่ีไม่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าหรือสูญเปล่า ของกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

10.1 โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง เจ้าแม่พิมพา ปี พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน 4.50 ล้านบาท ต้ังแต่ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ มีเพียงศาลเท่าน้ันท่ีประชาชนมากราบไหว้ ส่วนกลุ่มอาคารอ่ืน ซ่ึงตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักท้ังหลัง พบว่าไม่ได้ใช้

ประโยชน์ใดใด เป็นโครงการท่ีไม่คุ้มค่า ไม่จําเป็น 

10.2 โครงการจัดหาเตาเผาขยะลดปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2551 จํานวน 1.00 ล้านบาท สภาพต้ังแต่ก่อสร้างท้ิง

ไว้ไม่เคยได้ใช้งาน เป็นความสูญเปล่า 

10.3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจําหมู่บ้าน สนามฟุตบอลและลานกีฬาเอนกประสงค์ ปี พ.ศ. 2551, 2552 สภาพท้ิงร้าง 

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10.4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ปี พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน 1.940 ล้านบาท มีการออกแบบให้มีวัสดุปูหน้าพ้ืนสนามกันล่ืน 

พบว่าไม่มีความจําเป็น โดยต้ังแต่ก่อสร้างเสร็จได้นําไปเก็บไว้ ไม่ได้ใช้งาน เป็นการไม่ประหยัด 

10.5 โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานป ีพ.ศ. 2553 มูลค่า 1.50 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จยังไม่ได้เปิดใช้งาน พบว่าชํารุดเสียหาย

บริเวณรอบอาคาร 

ผลกระทบและสาเหตุ: การดําเนินโครงการท่ีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ทําให้ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายตามท่ีคาดหวังไว้ ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินกองทุน
รอบโรงไฟฟ้า ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนหรือไม่สามารถแก้ไข บรรเทาปัญหาของชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่คุ้มค่า เกิดความสูญเปล่าและเป็นการเสียโอกาส
การใช้จ่ายเงินในกิจกรรม งาน โครงการ อ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีสําคัญทรัพย์สินหรือวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างท่ี
ใช้เงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าในการจัดหา ขาดการดูแลบํารุงรักษาจนเกิดความชํารุดเสียหาย ทําให้ประชาชนไม่
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สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้ตามระยะเวลาอันสมควร ส่งผลให้การใช้งบประมาณไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก  

(1) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ขาดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ  

(2) การกําหนดแผนงาน/โครงการ มิได้เกิดจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
อย่างแท้จริง   

(3) ขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องการจัดการทรัพย์สินภายหลังการจัดหาและส่ง
มอบให้ผู้ท่ีต้องรับผิดชอบดูแลรักษา และเม่ือมีการยุบเลิกกองทุนรอบโรงไฟฟ้า แนวทางการปฏิบัติในเรื่องการ
จัดการทรัพย์สินยังขาดรายละเอียดวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน ทําให้การปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

(4) กองทุนรอบโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งขาดการติดตามประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ  
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ภาคผนวก ข : แบบฟอร์มตรวจสอบรายการพิจารณากลั่นกรองฯ 
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1. แบบฟอร์มการตรวจสอบสําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานประจําเขตท่ีรับผิดชอบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
ประกาศและเจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ 
 
1.1 แบบฟอร์มการตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์ 

รายการพิจารณา 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า...................................................................................... 

การตรวจสอบ 
มี ไม่มี  

1) รายละเอียดของข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีประกาศ   
2) การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของพ้ืนท่ีประกาศ   
3) วิสัยทัศน์   
4) พันธกิจ   
5) เป้าหมาย   
6) ประเด็นยุทธศาสตร์    
7) เป้าประสงค์   
8) กลยุทธ์   
9) โครงการ/กิจกรรมหลัก   
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1.2 แบบฟอร์มการตรวจสอบรายงานผลการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
รายการพิจารณาการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า................................................................................. 
1) รายละเอียดเอกสารในการศึกษา 
          1.1) รายช่ือของเอกสาร/รายงานท่ีใช้ในการศึกษา                              (  ) มี          (  ) ไม่มี 
          1.2) ระบุช่ือของผู้จัดทํารายงาน                                                  (  ) มี          (  ) ไม่มี 
          1.3) ระบุปีท่ีดําเนินการศึกษา                                                    (  ) มี           (  ) ไม่มี 
2) ลักษณะของผลการศึกษา 

          2.1) ด้านสุขภาพ ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                     (  ) โรคภัยไข้เจ็บ                     (  ) อัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิต 
                     (  ) อุบัติเหตุ                         (  ) อื่นๆ ระบุ.................................................... 
          ท้ังน้ี ผลการศึกษาด้านสุขภาพ (  ) มีความครบถ้วนแล้ว 
                                            (  ) ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้าน   1)........................................................................ 
                                                                               2)........................................................................ 

          2.2 ด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                     (  ) มลพิษทางนํ้า                 (  ) มลพิษทางอากาศ              (  ) มลพิษทางเสียง                      
                     (  ) ทรัพยากรนํ้า                 (  ) ทรัพยากรป่าไม้/ชุมชน         (  ) ทรัพยากรการเกษตร 
                     (  ) ของเสีย/ขยะ                 (  ) อื่นๆ ระบุ............................................................................. 
          ท้ังน้ี ผลการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ (  ) มีความครบถ้วนแล้ว 
                                                                  (  ) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในด้าน   1)................................................ 
                                                                                                    2)................................................. 

          2.3) ด้านเศรษฐกิจท้องถ่ิน ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                      (  ) การสร้างรายได้/อาชีพ       (  ) การขยายตัวของอุตสาหกรรม      (  ) อื่นๆ ระบุ................................... 
          ท้ังน้ี ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น (  ) มีความครบถ้วนแล้ว 
                                                          (  ) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในด้าน     1)....................................................................... 
                                                                                             2)........................................................................ 

          2.4) ด้านสังคม ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                     (  ) สาธารณูปโภค                     (  ) การคมนาคมขนส่ง 
                     (  ) การรวมกลุ่มของชุมชน           (  ) อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
          ท้ังน้ี ผลการศึกษาด้านสุขภาพ (  ) มีความครบถ้วนแล้ว 
                                               (  ) ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้าน    1)........................................................................ 
                                                                                   2)........................................................................ 

          2.5) ด้านอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลการศึกษาประกอบด้วย 
                  1) ..................................................................................................... 
                  2) ...................................................................................................... 
                  3) ...................................................................................................... 
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1.3 แบบฟอร์มในการตรวจสอบงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการในแผนงานประจําปี 
รายการพิจารณา 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า....................................................................................... 
การตรวจสอบ/การวิเคราะห์ 

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช ่

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการท่ีคงเหลือจากปีท่ีผ่านมา*   
   จํานวนงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี)..................................................................................................................... 
2) งบประมาณที่เสนอมานั้นอยู่ในกรอบท่ีได้รับการจัดสรรจาก กกพ.   
   (  ) งบประมาณฯอยู่ในกรอบท่ีได้รับการจัดสรร โดยต่ํากว่ากรอบเป็นจํานวนเงิน........................................................ 
   (  ) งบประมาณฯอยู่ในกรอบท่ีได้รับการจัดสรร เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคงเหลือจากปีท่ีผ่านมา 
   (  ) งบประมาณฯเกินกว่ากรอบท่ีได้รับการจัดสรร เป็นจํานวนเงิน.............................................................................. 
3) ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการเป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายและกรอบที่ กกพ. กําหนด   
4) มีการจัดทํารายละเอียดประมาณการงบประมาณในแต่ละรายการ และกรณีการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างหรือราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณฯ หรือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT  

  

5) มีการระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการสอดคล้องกับระยะเวลา
ดําเนินการ  

  

*หมายเหตุ* คพรฟ.ควรแจ้งงบประมาณบริหารจัดการเหลือจ่ายให้สํานักงาน กกพ. (ส่วนกลาง) ทุกส้ิน
ปีงบประมาณเพื่อนําไปใช้ในการจัดทํากรอบงบประมาณประจําปีต่อไป 
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1.4 แบบฟอร์มในการตรวจสอบโครงการชุมชนเพ่ือเสนอแผนงานประจําปี 
 

รายการพิจารณาโครงการชุมชน 
โครงการ...................................................................................................................................................ลําดับท่ี...............  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ............................................................งบประมาณท่ีเสนอขอกองทุนฯ…………………………………..บาท 

1) โครงการมีความสอดคล้องกับผลสํารวจความต้องการของประชาชน  (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่  ระบุวันท่ี................................................... 
2) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่ 
3) โครงการเป็นการเยียวยาหรือฟื้นฟูผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า (เฉพาะกองทุน ก) (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่ 
4) แผนงานตามกรอบของ กกพ. 
(  ) 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ  และสุขภาวะ (  ) 2 ด้านการพัฒนาอาชีพ 
(  ) 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร (  ) 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(  ) 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (  ) 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ   
(  ) 7 ด้านการพัฒนาชุมชน (  ) 8 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
(  ) 9 ด้านการใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากฯ (  ) 10 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน 
(  ) 11 ด้านอ่ืนๆ  
5) หน่วยดําเนินโครงการ 
(  ) ชุมชน (  ) คพรฟ. (  ) ราชการ 
(  ) หน่วยงานราชการร่วมกับชุมชน (  ) อ่ืนๆ ระบุ......................................  
6) ประเภทของโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณา  
1. ก่อสร้าง  
(  ) ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
(  ) ก่อสร้างปรับปรุง ถนน สะพาน 
(  ) ขยายเขต  ปรับปรุง ซ่อมแซม  ติดตั้ งระบบไฟฟ้า ไฟ
สาธารณะ ระบบประปา  
 (  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) แบบก่อสร้าง/รายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) เอกสารรายละเอียดการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
(  ) เอกสารแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ์/บริเวณ 
(  ) ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ือง 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

2. จัดซ้ือ 
(  ) จัดซ้ือ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ อุปกรณ์เครื่องครัว 
(  ) จัดซ้ือพาหนะ  
(  ) จัดซ้ือโทรทัศน์ กล้องวีดิโอ เครื่องเสียง และระบบกระจาย
เสียง กล้องวงจรปิด 
(  ) จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 (  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
(  ) เอกสารแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์/บริเวณ 
(  ) ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ือง 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

3.จัดจ้าง 
(  ) จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
(  ) จัดจ้างอาสาสมัครต่างๆ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) รายละเอียดท่ีจําเป็นของการจัดจ้างและใบแสดงอัตราจ้าง 
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รายการพิจารณาโครงการชุมชน 
โครงการ...................................................................................................................................................ลําดับท่ี...............  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ............................................................งบประมาณท่ีเสนอขอกองทุนฯ…………………………………..บาท 

(  ) จัดจ้างทําของ/ดําเนินการ 
(  ) อื่นๆ................................................................... 

(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

4.สวัสดิการชุมชน/มอบทุนการศึกษา/การจัดกิจกรรม 
(  ) จัดสวัสดิการชุมชน 
(  ) มอบทุนการศึกษา 
(  ) การจัดกิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 
(  ) การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน แข่งขันกีฬา 
(  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ 
(  ) รายละเอียดท่ีจําเป็นของการจัดสวัสดิการ/ทุนการศึกษา/จัด
กิจกรรม 
(  ) กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

5.การส่งเสริมอาชีพ 
(  ) การจัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพ 
(  ) การสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
(  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
(  )  หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ 
(  )  หนังสือการรับรองการจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพ 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

6. ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 
(  ) การจัดฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ   
(  ) การทัศนศึกษา ดูงานภายนอกสถานท่ีในประเทศ 
(  ) อื่นๆ................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) กําหนดการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 
(  ) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ 
(  ) กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ เช่น เยาวชน ผู้นําชุมชน 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

7. อื่นๆ ตามท่ี กกพ. กําหนด ระบุลักษณะโครงการ 
.............................................................................................. 
............................................................................................... 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
(  ) เอกสารประมาณการราคา 
(  ) เอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามลักษณะของโครงการ 
(  ) อื่นๆ........................................................................................ 

8) ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   (1) ......................................................................................................................................................................... 
   (2) ......................................................................................................................................................................... 
   (3) ......................................................................................................................................................................... 
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2. แบบฟอร์มการตรวจสอบสําหรับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 
2.1 แบบตรวจสอบความถูกต้อง และครบถว้นของเอกสาร 

ความถูกต้องครบถ้วนของรายการเอกสาร 

กองทุนพัฒนาไฟฟา้....................................................... 

มี ไม่มี รายการที่ต้อง 

เพ่ิมเติม /

แก้ไข 

หมายเหตุ 

ครบ/

ถูกต้อง 

ไม่ครบ/ 

ไม่ถูกต้อง  

1) แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  (กฟ.97(3)-ย2) (เฉพาะกองทุนประเภท ก) 

     

2) แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3  

     

3) แบบเสนอโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-03)       

4) แบบสรุปรายละเอียดของโครงการท่ีได้รับการพิจารณาสนับสนุน

ตามแผนงานประจําปีงบประมาณ (กฟ.97(3)-06) 

     

5) แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของคพรฟ. 

รายไตรมาส (กฟ.97(3)-07) 

     

6) แบบรายช่ือโครงการท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองโดย คพรฟ.  

(กฟ.97(3)-09) 

     

7) แบบแผนการปฏิบัติการประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.

97(3)-10)       
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2.2 แบบตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสาร 
 

ความสอดคล้องของเอกสาร  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า.................................................. 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง แบบฟอร์ม/รายการท่ีไม่สอดคล้องกัน 

1) รายช่ือโครงการและลําดับท่ีโครงการท่ี คพรฟ.     
2) งบประมาณของโครงการท่ีเสนอมา    
3) แผนงานตามกรอบ 11 ด้านของโครงการ    
4) ยุทธศาสตร์ของแต่ละโครงการ    
5) หน่วยดําเนินโครงการสอดคล้องกัน    
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2.3 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของงบประมาณในการบริหารจัดการฯ 
 

รายการตรวจสอบงบประมาณในการบริหารจัดการประจําปี 
กองทุนพัฒนาไฟฟา้......................................................................................................... 

การวิเคราะห ์
ใช่ ไม่ใช่  

1) งบประมาณในการบริหารจัดการอยู่ในกรอบท่ีได้รับการจัดสรรจาก กกพ.   
2) งบประมาณในการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบอัตราค่าใช้จ่ายท่ี กกพ. กําหนดไว้ตามรายการ ดังนี้ 
   2.1) รายจ่ายบุคลากรเป็นไปตามอัตราท่ีกําหนดไว้   
   2.2) รายจ่ายดําเนินการเป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้   
   2.3) ค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานราคากลางที่ได้กําหนดไว้   
   2.4) เงินอุดหนุนไม่เงินร้อยละ 5 ของวงเงินค่าบริหารจัดการ และไม่เกิน 200,000 บาท   
   2.5) รายจ่ายอ่ืนๆ มีรายละเอียดและความเหมาะสมครบถ้วนถูกต้อง   

สรุป  เหมาะสม  
       ควรปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายดังน้ี    1)................................................................................................ 
                                                    2)...............................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

2.4 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ 
 

รายการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า......................................................................................................... 

การวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่  

1) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีเน้ือหาท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุในแบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรร

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.97(3)-ย3) หรือไม่ 

  

2) แผนยุทธศาสตร์ฯ เช่ือมโยงกับการวิเคราะห์ SWOT/สภาพพ้ืนท่ีหรือไม ่   
3) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมหลักและงบประมาณที่ครอบคลุมกรอบระยะเวลา 3 ปี
ของแผนยุทธศาสตร์ฯครบถ้วนหรือไม่ 

  

4) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/ชุมชน หรือไม่   

สรุป  เหมาะสมและครบถ้วน  
       ควรปรับปรุงโดยเพิ่มเติม 1)................................................................................................................... 
                                          2)................................................................................................................... 
                                          3)................................................................................................................... 
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2.5 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรายงานการศึกษาผลกระทบ 
 

รายการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลการศึกษาผลกระทบ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า......................................................................................................... 

การวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่  

1) การศึกษาผลกระทบระบุประเด็นท่ีศึกษาและสรุประดับของผลกระทบครบถ้วนหรือไม่   
2) ผลการศึกษามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวิธีการศึกษาหรือไม ่   

สรุป  เหมาะสมและครบถ้วน  
       ควรปรับปรุงในประเด็น 1)................................................................................................ 
                                      2)............................................................................................... 
                                      3)................................................................................................ 
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