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กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ภายใต้พระราชบัญญตัิการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

1. การดําเนนิงานของกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” จัดต้ังข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เป็นทุนสนับสนุนให้มี
การให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง (2) กระจายความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน (3) พัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน
ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า และ (4) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีใน
การประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยโดยคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 

“การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนพฒันาไฟฟ้าไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งน้ี สํานักงาน กกพ. จะทําหน้าที่เป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการ
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ สํานักงาน กกพ. และ
จะต้องถูกตรวจสอบการดําเนินงานโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  

“แหล่งท่ีมาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” จะมาจาก (1) เงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้าตามประกาศที่ กกพ. กําหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. (2) เงินค่าปรับจากผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ กกพ. กําหนด (3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
และ (4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  ทั้งน้ี กกพ. ได้กาํหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการนําส่งเงนิเข้ากองทุนให้มกีารแยกบัญชีตามกิจการที่กําหนดไว้ใน มาตรา 97(1) (2) (3) (4) 
และ (5) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกพ. กําหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. อย่างชัดเจน โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะต้องรับภาระในการที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านําส่งเงินเข้ากองทุน 

“การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และตามระเบียบที่ กกพ. กําหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. ซึ่ง
ต้องมีการแยกบัญชีการใช้จ่ายเงินตามกิจการที่ใช้จ่ายอย่างชัดเจน ดังน้ี 

(1) มาตรา 97(1) เพื่อชดเชยและอุดหนุนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่
ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริมการกระจายความเจริญสู่
ท้องถ่ินประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

(1.1) การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า เพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อ
ส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ปี 2554-2558) 
และการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และนําส่งเงินเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้า เพื่อจ่ายชดเชยให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามอัตราที่ กกพ. กําหนด  
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(1.2) เพ่ืออุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีด้อย
โอกาส เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ผู้ใช้ไฟฟ้า
ช่ัวคราว ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และผู้ใช้ไฟฟ้าสํารอง ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และนําส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อจ่ายชดเชยให้กับผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่ให้บริการไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อย
โอกาสตามนโยบายรัฐบาล ตามอัตราที่ กกพ กําหนด 

(2) มาตรา 97(2) เพื่อชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงข้ึน จากการท่ีผู้รับใบอนุญาต
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าดําเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างไม่เป็นธรรมและ
เลือกปฏิบัติ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ารายเดียว 

(3) มาตรา 97(3) เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
ปัจจุบัน กกพ. ได้ออกประกาศตามกรอบนโยบายของ กพช. โดยกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านําส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน 2 ลักษณะ คือ (1) ช่วงระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในอัตรา 50,000 บาทต่อเมกะวัตต์ 
ต่อปี ทั้งน้ี ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 50,000 บาท และ (2) ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า โดยจําแนกตามประเภท
เช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอัตรา 1-2 สตางค์ต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง (สตางค์ต่อหน่วย) โดยมีผลบังคับ
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นมา ดังน้ี 

ตารางที่ 1 อัตราการนําส่งเงินเข้ากองทุนพฒันาไฟฟ้า สําหรบัผูร้ับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในช่วงระหว่างการผลิต 
เช้ือเพลิง สตางค์ต่อหน่วย เช้ือเพลิง สตางค์ต่อหน่วย 

ถ่านหิน ลิกไนต์ 2.00 ลมและแสงอาทิตย์ 1.00 
พลังนํ้า 2.00 ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล 1.00 
นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล 1.50 กากและเศษวัสดุเหลือใช้ 1.00 
ก๊าซธรรมชาติ 1.00 ขยะชุมชน 1.00 
  พลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ 1.00 

โดยให้ สํานักงาน กกพ. จัดสรรเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ร้อยละ 95 และเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน เพื่อกิจการตามมาตรา 97(6) ร้อยละ 5  

(4) มาตรา 97(4) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อยโดยคํานึงถึงความสมดุลของทรพัยากรธรรมชาติและสรา้งความเปน็ธรรมให้กับผู้ใช้
ไฟฟ้า กําหนดใหนํ้าสง่เงนิเข้ากองทนุพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) 
ในอัตรา 0.005 บาทต่อหน่วยจําหน่ายในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าเริ่มรายงานการนําส่งเงินต้ังแต่การจําหน่ายไฟฟ้าในรอบบิลค่าไฟฟ้า
เดือนมกราคม 2558 และนําส่งเงินเข้ากองทุนต้ังแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา 

(5) มาตรา 97(5) เพื่อส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วม
ทางด้านไฟฟ้า กําหนดให้นําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกองทุนฯ ตาม
มาตรา 97(5) ในอัตรา 0.002 บาทต่อหน่วยจําหน่ายในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ส่งผลใหผู้้รบัใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟา้เริ่มรายงานการนําส่งเงินต้ังแต่การจําหน่ายไฟฟ้าในรอบ
บิลค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2558 และนําส่งเงินเข้ากองทุนต้ังแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา  



เอกสารข้อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (Fact Sheet) 
 

	 หน้า 4 

(6) มาตรา 97(6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน สํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยา 
หรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า และอุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือ
ฟื้นฟูท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถ่ิน 

2. โครงสร้างและการบริหารจัดการเงนิกองทนุพัฒนาไฟฟ้า 
ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามี กกพ. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 คณะ 

โดยมีอํานาจหน้าที่สรุปได้ดังน้ี 
(1) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย และกํากับการ

ดําเนินงาน การใช้จ่ายเงินของกองทุน อนุมัติจัดสรรเงินและการหาผลประโยชน์ของกองทุน รวมทั้ง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการเงินกองทนุที่ได้รับการจดัสรรสาํหรับกิจการตาม
มาตรา 97(3) ในพื้นที่ และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กําหนดกรอบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุน ตลอดจนดําเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 
97(3) มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจําปี และกรอบการจัดสรรเงินงบประมาณ
ของกองทุนฯ ในแต่ละพื้นที่ประกาศ ที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และเสนอแนะนโยบาย แนวทางใน
การกํากับดูแลการดําเนินงานของกองทุน การใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อ กกพ. รวมทั้ง มีอํานาจเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา และจัดหารวบรวม จัดส่งหรือช้ีแจงเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม และแต่งต้ังที่ปรึกษา หรือคณะทํางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ และรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ กกพ. ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 

(3) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การประกอบกิจการไฟฟ้า มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตาม
มาตรา 97(4) พิจารณาหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณที่ กกพ. ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ และกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม
มาตรา 97(4) เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พิจารณา รวมทั้งจัดหา รวบรวม จัดส่งหรือช้ีแจงเอกสารข้อมูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม แต่งต้ังคณะทํางานหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทําการใดๆ ตามที่
คณะอนุกรรมการมอบหมาย นําเสนอผลการดําเนินงานต่อ กกพ. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กกพ. มอบหมาย 

(4) คณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  
มีหน้าที่กําหนดแผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (5) และกําหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนงานที่ กกพ. ประกาศ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กําหนดตาม
มาตรา 97(5) เพื่อนําเสนอ กกพ. พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการที่มีความ
จําเป็นต้องปรับปรุง โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณที่ได้รับในระหว่างปีตามแผนที่ กกพ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ และกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามมาตรา 
97(5) นําเสนอผลการดําเนินงานต่อ กกพ. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กกพ. มอบหมาย 
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(5) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีหน้าที่ในการ
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุน รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อ กกพ. และมีอํานาจเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา จัดหารวบรวมและจัดส่งหรอืช้ีแจงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแต่งต้ังที่
ปรึกษา หรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม 

(6) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) มีหน้าที่ในการพิจารณา
นํายุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
ติดตามและใหข้้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานการบรหิารจัดการกองทุนฯ ต่อ กกพ. โดยให้มีอํานาจในการ
แต่งต้ังที่ปรึกษา หรือคณะทํางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ี สํานักงาน กกพ. จัดต้ังฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กฟ.) ข้ึน เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีหน้าที่หลักคือการเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแล และหลักเกณฑ์ในการรับจ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการเงินทุน และจัดทํารายงาน
การรับจา่ยเงินกองทุนต่อ กกพ. รวมทั้ง กําหนดโครงสร้างการบริหารงาน และออกแบบกระบวนการทํางานรบัเงนิ 
จ่ายเงิน บริหารโครงการ และติดตามประเมินผล รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ และรูปแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
นอกจากน้ียังต้องประสานงานกับคณะที่ปรกึษาต่างๆ ของ สํานักงาน กกพ. เพื่อร่างระเบยีบต่างๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และติดตามประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการดําเนินงานของกองทุนในอนาคต 
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3. ความคืบหน้าการดําเนินงานของกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
3.1 การออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ปัจจุบัน กกพ. ได้ออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนพฒันาไฟฟา้

แล้ว จํานวน 52 ฉบับ ดังน้ี 
3.1.1 การออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับ

การรับ การจ่าย การเก็บรักษา และบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในภาพรวม โดยได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา 

3.1.2 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(1) กกพ. ได้มี ประกาศ คําสั่ง จํานวน 
16 ฉบับ ดังน้ี  

การดําเนินงาน รายละเอียด 
1. ชดเชยรายได้ระหว่าง
การไฟฟ้า (9 ฉบับ) 

1.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับ
ชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า 

 2.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 76/2554 เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สําหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าสําหรับปี 2554 

 3.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่  29/2555 เรื่อง การนําส่งเงินและเบิกจ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สําหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2555 

 4.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่  21/2556 เรื่อง การนําส่งเงินและเบิกจ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สําหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2556 

 5.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่  23/2557 เรื่อง การนําส่งเงินและเบิกจ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สําหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2557 

 6.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 9 /2558 เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สําหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2558 

 7.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 10 /2558 เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สําหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

 8.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 107 /2558 เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สําหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2558 

 9.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 119 /2558 เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สําหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2559-2560 

2 . ก าร อุ ด ห นุ น ผู้ ใ ช้
ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส  

1. คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
ส่วนของหน่วยงานภาครัฐ สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 

(7 ฉบับ) 2. คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 69/2554 เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) 

 3. คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 78/2554 เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในส่วนของผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ด้อยโอกาส 

 4.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 101/2555 เรื่อง การนําส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ของผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อย
โอกาส 
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การดําเนินงาน รายละเอียด 
2 . ก าร อุ ด ห นุ น ผู้ ใ ช้
ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส  

5.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 102/2555 เรื่อง การนําส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับ
ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 

(7 ฉบับ) (ต่อ) 6.  คําส่ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 177/2555 เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ด้อยโอกาส 

 7.  ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
สําหรับผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าซ่ึง
ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ. 2559 

3.1.3 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) เพื่อให้การดําเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกพ. ได้ดําเนินการออกระเบียบ ประกาศ เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์การดําเนินงาน จํานวน 24 ฉบับ ดังน้ี 

การดําเนินงาน รายละเอียด 
1.  การนําส่งเงินเข้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
1.  ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสําหรับผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 โดยได้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เป็นต้น
มา ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า
ประจําเดือนมกราคม 2554 เป็นต้นมา 

2.  การดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพื้นที่ประกาศ 

1.  ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟู
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นระเบียบเก่ียวกับการ
บริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2554 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา 

3.  การสรรหาและ
แต่งตั้ง คพรฟ.  
(5 ฉบับ) 

1.  ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2554 โดยได้ลงประกาศเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2554 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 30 เมษายน 2554 เป็นต้นมา 

 2.  ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้าตําบล พ.ศ. 2554 โดยได้ลงประกาศเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2554 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554 เป็นต้นมา 

 3.  ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพ ลังงาน เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ในการสรรหา
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้าตําบล พ.ศ. 2554 โดยได้ลงประกาศเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 12 สิงหาคม 2554 

 4.  ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555 กรณีที่จํานวนตําบลในพื้นที่ประกาศ มีมากกว่าผู้แทนภาคประชาชน 

 5.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การออกจากตําแหน่งในวาระเริ่มแรก
ของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในส่วนของภาคประชาชนโดยวิธีจับสลาก 
พ.ศ. 2557 
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4. หลักเกณฑ์ในการ

จัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ (2 ฉบับ) 

1. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณา
โครงการชุมชน ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) พ.ศ. 2555 โดยได้
ลงประกาศเม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 

 2. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณา
โค รงการ ชุ มชน  ที่ ได้ รั บ เงินส นั บ ส นุน จากกองทุ นพั ฒ นาไฟฟ้ า  ต ามม าต รา  9 7 (3 ) 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยได้ลงประกาศเม่ือ 30 มีนาคม  2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
30 มีนาคม 2555

5. การใช้จ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ (4 ฉบับ) 

1. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2555 โดยได้ลงประกาศเม่ือวันที่ 31 มกราคม 
2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 

 2. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555 โดยได้ลงประกาศเม่ือวันที่ 
30 มีนาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2555 

 3. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ในต่างประเทศสําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ .ศ. 2557 โดยได้ลงประกาศเม่ือวันที่ 28 
มกราคม 2557 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2557 

 4. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ สําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟู
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรง ไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยได้ลงประกาศเม่ือ
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

6. การพัสดุกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ 

1. ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการ
พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555 โดยได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 
2555 เป็นต้นมา 

7. การรับเงินและการ
บริจาคทรัพย์สินจาก
กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
เดิม 

1. ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย การรับเงิน และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555 โดยลงประกาศเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 
กรกฎาคม 2555 

8. คําวินิจฉัยประธาน 
กกพ. (9 ฉบับ) 

1. คําวินิจฉัยประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 2/2559 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน
หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553

 2. คําวินิจฉัยประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 1/2559 เรื่อง การมอบอํานาจของรองประธาน
กรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่า
ด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 

 3. คําวินิจฉัยประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 2/2558 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน 
หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
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8. คําวินิจฉัยประธาน 
กกพ. (9 ฉบับ) (ต่อ) 

4. คําวินิจฉัยประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 1/2558 เรื่อง การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
แ ล ะ เค รื่ อ ง ดื่ ม  สํ า ห รั บ ก า รป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม  ต าม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
กรรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2555

 5. คําวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 1/2557 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา 
ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ในแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553

 6. คําวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 4/2555 เรื่อง การยกเว้นการศึกษา 
ประเมิน หรือวิจัย ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามข้อ 35 ของระเบียบ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบ จากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 สําหรับการเสนอแผนงานและการ
ดําเนินโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 7. คําวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ 3/2555 เรื่อง การเพิ่มเติมรายละเอียด
ของผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามข้อ 7 วรรคสาม ของระเบียบ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบ จากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ .ศ . 2553 ให้ครอบคลุมถึงผู้แทนจาก
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 8. คําวินิจฉัยประธานกรรมการ กํากับกิจการพลังงาน ที่ 2/2555 เรื่อง การมอบอํานาจของประธาน
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตามระเบียบ คณะกรรมการกับกิจการพลังงาน ว่า
ด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553

 9. คําวินิจฉัยประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่1/2555 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 
35 ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือ
ฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 สําหรับการเสนอ
แผนงานและการดําเนินโครงการชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3.1.4 เพื่อให้การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สํานักงาน กกพ. ได้ดําเนินการออกประกาศ รวมทั้งจัดทําคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ตามมาตรา 97(3) จํานวน 6 ฉบับ ดังน้ี 

การดําเนินงาน รายละเอียด
1. การรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินโครงการ 

1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง กําหนดรูปแบบการจัดทํา
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2555 

2. การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และการ
เสนอแผนงานประจําปี 
(2 เล่ม) 

1. คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558

2. คู่มือการกล่ันกรองแผนงานประจําปีงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 
97(3) 

3. การพัสดุ คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
4. การเงินและบัญชี คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
5. กองทุนประเภท ค คู่มือการดําเนินงานโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค
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3.1.5 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียน การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี ตลอดจน การศึกษา วิจัย สนับสนุน สาธิตด้านพลังงานหมุนเวียน ใน
การประกอบกิจการไฟฟ้า กกพ. ได้ดําเนินการออกระเบียบ ประกาศ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงาน 
จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

การดําเนินงาน รายละเอียด 
1. การนําส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

1. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับ
ผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา ส่งผล
ให้ผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า ต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งแต่การจําหน่ายไฟฟ้า
ประจําเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา 

2. หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดสรรเงินจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

1. ระเบียบคณะกรรมการกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 30 
มีนาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา 

3. การเปิดรับข้อเสนอ
โครงการ 

1. ประกาศสํานักงาน กกพ. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตาม
มาตรา 97(4) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยลงประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2559 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา 

3.1.6 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชน
ให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านไฟฟ้า ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า การพัฒนาเครือข่ายข้อมูล 
และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ กกพ. ได้ดําเนินการออก
ระเบียบ ประกาศ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงาน จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

การดําเนินงาน รายละเอียด 
1. การนําส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

1. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับ
ผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วน
ร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่30 ธันวาคม 2557 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า 
ต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งแต่การจําหน่ายไฟฟ้าประจําเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา 

2. หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดสรรเงินจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

1. ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้าน
ไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2559 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา 
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3.2 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) 
เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อย

โอกาส หรือเพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค ดังน้ี 

3.2.1 การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า : เพื่อให้มีการชดเชยแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้าในการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดย กกพ. ได้มีคําสั่งเกี่ยวกับการนําส่งและเบิกจ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) เพื่อการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า สําหรับการให้บริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง และสํานักงาน กกพ. ได้ดําเนินการเก็บเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ปี 2554-
2558) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อชดเชยรายได้ใหก้ับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (กฟภ.) ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา  

3.2.2 การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีด้อยโอกาส : เพื่อเป็นการอุดหนุนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส โดย กกพ. ได้มีคําสั่งเกี่ยวกับการนําส่งและเบิกจ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา้ ตามมาตรา 97(1) ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้า สําหรับการอุดหนุน
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส และ สํานักงาน กกพ. ได้ดําเนินการเก็บเงิน และอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสตาม
นโยบายรฐับาล จากผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4 แห่ง ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ และผู้รับใบอนุญาต
จําหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนประมาณ 139 ราย  

ทั้งน้ี สามารถสรุปการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ตามมาตรา 97(1) ได้ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 

ตารางที่ 2 การชดเชยและอุดหนุนผู้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า ซึง่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 
หรือเพื่อมกีารให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ในระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559  

หน่วย : ล้านบาท 
การดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ตามมาตรา 97(1) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
รวมทั้งส้ิน 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า 9,706.96 13,291.18 14,191.86 14,404.31 12,455.64 21,045.25 85,095.20 

การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 2,810.42 8,630.63 3,211.78 3,631.09 3,578.42 2,428.06 24,290.40 
รวมทั้งส้ิน 12,517.38 21,921.81 17,403.64 18,035.40 16,034.06 23,473.31 109,385.60 

หมายเหตุ ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 
3.3 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(2) 

เพื่อชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงข้ึน จากการที่ผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าดําเนินการผลิตไฟฟ้าอย่าง
ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ปัจจุบัน ยังไม่พบเหตุการณ์ที่ต้องดําเนินการ 
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3.4 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) 
เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยได้มีการออก

ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินรอบโรงไฟฟ้า ภายใต้แนวทางการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการสู่ชุมชน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

3.4.1 การกําหนดพื้นท่ีประกาศและการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ี
ประกาศ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนา
หรือฟื้นฟูท้องถ่ินที่ได้รบัผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 กําหนดให้ สํานักงาน กกพ. โดย
ความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศกําหนดพื้นที่ประกาศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยให้ครอบคลมุตําบลโดยรอบโรงไฟฟ้าภายในรัศมี 1 หรือ 3 หรือ 5 กิโลเมตรตามปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าในรอบปี ซึ่งที่ผ่านมา สํานักงาน กกพ. ได้ดําเนินการออกประกาศจัดต้ังกองทุนพัฒนาไฟฟ้า แล้ว
จํานวน 318 กองทุนฯ ดังน้ี 
ตารางที่ 3 สรปุผลการกําหนดพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

กองทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
กองทุนประเภท ก 10 11 11 12 12 12 
กองทุนประเภท ข 28 40 40 49 55 55 
กองทุนประเภท ค 107 107 1041/ 1002/ 214 251 

รวม 145 158 155 161 281 318 
หมายเหตุ ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 1/ มีการรวมกองทุนประเภท ค เป็นกองทุนประเภท ข เน่ืองจากพื้นที่ประกาศทับซ้อนกัน 
 2/ มีการปรับปรุงประเภทกองทุนจากกองทุนประเภท ค เป็นกองทุนประเภท ข 

พื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งออกตาม
ประเภทการบริหารกองทุน ดังน้ี  

- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาชุมชนใน 10 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดลําปาง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา 
และสมุทรปราการ  

- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาชุมชนในใน 33 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ 
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ สระบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี ยะลา 
สมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  

- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 63 จังหวัด 
ทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน กําแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก 
แพร่ สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร 
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หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง จันทบุร ี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สงขลา สตูล และกรุงเทพมหานคร 

ทั้งน้ี เพื่อให้การดําเนินการสรรหา คพรฟ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงาน กกพ. ได้
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินการสรรหาผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังน้ี 
ตารางที่ 4 สรปุผลการสรรหา แต่งต้ัง คพรฟ. (กองทุนประเภท ก และ ข) และผู้แทนจากเทศบาลหรอืองค์การ
บรหิารส่วนตําบล (กองทุนประเภท ค) 

กองทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
กองทุนประเภท ก 10 11 11 11 12 
กองทุนประเภท ข 28 37 38 44 55 
กองทุนประเภท ค - - 45 147 2083/ 

รวม 38 48 94 202 267 
หมายเหตุ ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 3/ สําหรับการดําเนินงานกองทุนประเภท ค อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลในพื้นที่ประกาศ จํานวน 43 กองทุน 

3.4.2 การจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ 
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560 กกพ. ได้มีการอนุมัติกรอบงบประมาณ

ประจําปีให้แก่กองทุนในพื้นที่ประกาศ ดังน้ี 
ตารางที่ 5 สรปุผลกรอบงบประมาณประจําปีของกองทุนพฒันาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

หน่วย : ล้านบาท 
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เพื่อกิจการตามมาตรา 

97(3) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 4/ รวม 
ทั้งส้ิน 

(ล้านบาท) 2555 2556 2557 2558 2559 25605/ 

กองทุนประเภท ก และ ข 1,856.16 2,538.70 2,055.40 3,188.42 3,542.38 2,366.54 15,547.60 
บริหารจัดการ 144.31 193.00 248.77 202.10 284.33 272.98 1,345.49 
โครงการชุมชน 1,711.85 2,345.70 1,806.63 2,986.32 3,258.05 2,093.56 14,202.11 

กองทุนประเภท ค - - - 57.63 118.97 56.29 232.89 
รวมทั้งส้ิน 1,856.16 2,538.70 2,055.40 3,246.05 3,661.35 2,422.83 15,780.49 

หมายเหตุ 4/ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรอบงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ รวมเงินเหลือจ่ายจากปีก่อนหน้า 
 5/ กกพ. มีมติเห็นชอบกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2560 ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 (ครั้งที่ 389) เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
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3.4.3 การอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 
กกพ. ได้อนุมัติแผนงานประจําปีให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สําหรับบริหาร

จัดการและดําเนินโครงการชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ประกาศรอบโรงไฟฟ้าต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ดังน้ี 
ตารางที่ 6 สรปุผลการอนุมัติแผนงานประจําปีของกองทุนพฒันาไฟฟ้าประเภท ก และ ข 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ  
แผนงานประจําปี ที่ กกพ. อนุมัต ิ

จํานวน
กองทุน จํานวนโครงการ บริหารจัดการ โครงการชุมชน รวมทั้งสิ้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  37 4,524  141.45 1,539.55 1,681.00 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 50 5,366  202.31 1,402.39 1,604.70 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  52 6,398  248.77 1,806.63 2,055.40 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 55 6,109  195.59 2,083.99 2,279.58 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 67 6,491 235.23 2,670.74 2,905.97 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6/ 21 3,409 134.80 886.12 1,020.93 
รวม 32,297 1,158.15 10,389.42 11,547.58 

หมายเหตุ ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 6/ อยู่ระหว่างการเสนอ กกพ. อนุมัติงบประมาณ 

ตารางที่ 7 สรปุผลการอนุมัติแผนงานประจําปีของกองทุนพฒันาไฟฟ้าประเภท ค  
หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ จํานวน
กองทุน 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ
(ล้านบาท) 

จัดสรรให้กองทนุในพื้นทีแ่ล้ว 

จํานวนกองทนุ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 95 57.43 75 232 42.95 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 7/ 221 130.24 138 477 82.00 

รวม 187.67 138 709 124.95 
หมายเหตุ ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 7/ เสนองบประมาณไม่เต็มกรอบวงเงิน ทั้งน้ี ผู้แทนกองทุนฯ ค ขอสมทบงบประมาณไปใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 72 กองทุน เน่ืองจากเสนอโครงการไม่ทัน และมีงบประมาณคงเหลือที่ใช้ไม่หมด จํานวน 2.28 ล้านบาท ซ่ึง
สํานักงาน กกพ. จะนําเสนอ กกพ. สมทบเพื่อเป็นกรอบงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

3.5 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) 
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อย โดย กกพ. ได้ดําเนินการออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสรมิการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าทีม่ี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  

สํานักงาน กกพ. ได้ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ
กิจการตามมาตรา 97(4) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยกําหนดกรอบจํานวนเงินสําหรับการจัดสรร
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เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 650 
ล้านบาท โดยจําแนกเป็น 4 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานส่งเสริม และสาธิต การใช้พลังงานหมุนเวียนใน
การประกอบกิจการไฟฟ้า จํานวนเงินไม่เกิน 195 ล้านบาท (2) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จํานวนเงินไม่เกิน 195 ล้านบาท 
(3) แผนงานศึกษา และวิจัย ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จํานวนเงินไม่เกิน 162.50 ล้านบาท และ (4) แผนงานการ
บริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวนเงินไม่เกิน 97.50 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี 
คาดว่าสามารถประกาศจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ภายในเดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป 

3.6 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) 
เพื่อส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดย กกพ. 

ได้ดําเนินการออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการ
ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทั้งน้ีคาดว่าสามารถประกาศเปิดรับการสนับสนุนและ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) ภายในเดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป 

3.7 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(6) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการกองทุน (2) สํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจาก
ผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า และ (3) อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถ่ิน ตามกรอบ
งบประมาณประจําปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 

4. ผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) 
สํานักงาน กกพ. ได้เริ่มประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) 

ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตารางที่ 8 สรปุผลการประเมินผลการดําเนินงานของกองทนุพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) 

มิติ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559
(เบื้องต้น) 

1. ด้านการเงิน 4.8100 3.9227 5.0000 
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.0800 3.5000 3.2775 
3. ด้านการปฏิบัติการ 3.6667 4.8943 4.5750 
4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  4.7800 4.7917 4.9217 

รวม 4.3692 4.4389 4.4620 
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5. แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
พื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข 

5.1 กกพ. ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข โดยให้ คพรฟ. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะเวลา 3 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) และจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบงบประมาณที่ กกพ. 
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กกพ. พิจารณา ทั้งน้ี การจัดทําโครงการชุมชนเพื่อเสนอของบประมาณต้องสามารถ
ดําเนินการผูกพันงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม หาก คพรฟ. มีความประสงค์จะจัดทํา
โครงการลักษณะต่อเน่ืองที่มีการดําเนินงาน ประมาณ 3-5 ปี สามารถดําเนินการได้โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณปี
ต่อปี เช่น โครงการจ้างครู โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งน้ี โครงการที่มีการผูกพันสัญญางบประมาณ
รายจ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเกินกว่า 1 ปี จะต้องมีงบประมาณรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป 

5.2 เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการที่มีการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน นําไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และมีทิศทางใน
การพัฒนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าย่ิงข้ึน จึงกําหนดสัดส่วนงบประมาณโครงการ
ชุมชน แบ่งเป็น โครงการขนาดใหญ่เพื่อดําเนินการตามนโยบาย โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โครงการชุมชน
ที่งบประมาณสูงกว่า 300,000 บาท และโครงการชุมชนที่งบประมาณตํ่ากว่า 300,000 บาท ดังน้ี 

สัดส่วนงบประมาณโครงการชุมชน 

กองทนุ
พัฒนา
ไฟฟ้า

ประเภท ก 

กองทนุพฒันาไฟฟ้าประเภท ข 

งบประมาณ
มากกว่า 20 ล้าน

บาทต่อป ี

งบประมาณไม่
เกนิ 20 ล้านบาท
ต่อปี แต่มากกว่า 
5 ล้านบาทต่อป ี

งบประมาณไม่เกนิ  
5 ล้านบาทต่อป ี

และกองทนุพัฒนา
ไฟฟ้าพลังน้ํา 

โ ค ร ง ก า ร
ขนาดใหญ่ 

ตามนโยบาย ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่กําหนด8/ 
ภาครัฐ (โครงการขนาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 โครงการชุมชน (งบประมาณ

สูงกว่า 3 แสนบาท) 
โ ค ร ง ก า ร
ขนาดเล็ก 

โครงการชุมชน (งบประมาณ
ไม่เกิน 3 แสนบาท) 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 30 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 30 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 40 

หมายเหตุ : 8/กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศโรงไฟฟ้าพลังนํ้า ไม่กําหนดสัดส่วน  

5.3 กกพ. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เสนอโครงการชุมชนขนาดใหญ่ตามนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คือ ปีแห่งสุขภาพและการศึกษา นอกจากน้ี ให้เน้นความสําคัญในการดําเนินโครงการชุมชนตามแผนงาน 5 ด้าน
เป็นหลัก ในการจัดทําแผนงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แต่ทั้งน้ีอาจเสนอแผนงานอื่นตามที่กําหนดไว้ได้) 
ดังน้ี (1) แผนงานที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ (2) แผนงานที่ 2 ด้านการพัฒนาอาชีพ 
(3) แผนงานที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (4) แผนงานที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี และ (5) แผนงานที่ 8 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 
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6. สาระสําคัญของการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถ่ินที่
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)) 

6.1 ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ 
ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจาก

การดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา กําหนดให้มี
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เพื่อทําหน้าที่บริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่  
โดยจะแตกต่างกันตามประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังน้ี 

ประเภทกองทุน กองทุนประเภท ก กองทุนประเภท ข กองทุนประเภท ค 
เงินที่ได้รับจัดสรรต่อปี มากกว่า 50 ล้านบาท 

 
มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่

เกิน 50 ล้านบาท 
ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 
การบริหารเงินกองทุน คพรฟ. 15-35 คน  

คพรต. ไม่น้อยกว่า 7 คน 
คพรฟ. 15-35 คน ผู้ แ ท น เท ศ บ า ล /อ บ ต . 

ไม่เกิน 3 คน 
วาระการดํารงตําแหน่ง - คพรฟ. 4 ปี ติดต่อได้ไม่เกิน 2 

วาระ ทั้งน้ี ในวาระ เริ่มแรกให้
จับสลากออกครึ่งหน่ึงเม่ือครบ 
2 ปี 

- คพรต . 2 ปี  ติดต่อกันได้ไม่
เกิน 2 วาระ 

คพรฟ. 4 ปี ติดต่อได้ไม่เกิน 2 
วาระ ทั้งน้ี ในวาระ เริ่มแรกให้
จับสลากออกครึ่งหน่ึงเม่ือครบ 
2 ปี 

ไม่ระบุ 
 

คพรฟ. คือ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชนไม่น้อยกว่าสองในสาม ผู้แทน
ภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินหน่ึงในสาม ซ่ึงจะได้รับการแต่งตั้งจาก กกพ. 

คพรต. คือ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชนไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(หมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คน) และผู้แทนภาคอ่ืนอีกไม่เกินหน่ึงในสาม ซ่ึงจะได้รับการแต่งตั้งจาก คพรฟ. 

6.2 ประเภทของการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ 

การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพื้นที่ประกาศ มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการ 
จําแนกตามประเภทกองทุนฯ ดังน้ี 

คณะกรรมการฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรง 
ไฟฟ้า (คพรฟ.) 

1. คพรฟ. ภาคประชาชน ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
2. คพรฟ. ภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินหน่ึงในสาม โดยที่ 

2.1 ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้แทนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
(ไม่เกิน 2 คน) และผู้แทน สํานักงาน กกพ.  

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน 
ทั้งน้ี กกพ. จะพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งประธาน รองประธานไม่เกินสองคน และกรรมการอ่ืน โดย

ให้ผู้แทน สํานักงาน กกพ. ทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทนโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่
ประกาศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้ นที่ รอบ
โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ตํ า บ ล 
(คพรต.) 

1. คพรต. ภาคประชาชน มีจํานวนเท่ากับจํานวนหมู่บ้านในตําบลน้ัน และมีจํานวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของ คพรต. ทั้งหมด 

2. คพรต. อ่ืนๆ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนเครือข่าย
ชุมชน ผู้แทนสภาเยาวชน ผู้แทนศาสนสถาน ผู้แทนส่ือมวลชน มีจํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของ 
คพรต. ทั้งหมด 
 

ทั้งน้ี ให้ คพรต. ประชุมเพื่อคัดเลือกตําแหน่งประธาน รองประธาน และเลขานุการ จากกรรมการ 
คพรต. และเสนอให้ ประธาน คพรฟ. แต่งตั้ง คพรต. ทั้งคณะ 

 

คณะกรรมการฯ อํานาจหน้าที่โดยสังเขป 
คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรง 
ไฟฟ้า (คพรฟ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กําหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์
2. จัดทําและเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจําปี แผนการจัดสรรเงิน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสํารวจผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อเสนอขอปรับปรุงพื้นที่

ประกาศ 
4. ส่งเสริมการสํารวจความต้องการประชาชน ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อ

ประกอบการจัดทําโครงการชุมชน 
5. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน ตลอดจนจัดให้มีสัญญา/ข้อตกลงโครงการชุมชน และเบิกจ่ายเงิน

โครงการชุมชน 
6. กํากับดูแลการบันทึกบัญชี และรายงานสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศต่อ 

สํานักงาน กกพ. เป็นรายไตรมาสและรายปี 
7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานโครงการชุมชน และรายงานต่อ สํานักงาน กกพ. 
8. จัดจ้างและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยการดําเนินงานตามความ

เหมาะสม 
9. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผลการดําเนินงานต่อ

สาธารณชน 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ประกาศ และ

เครือข่ายความร่วมมือของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศอ่ืนๆ 
11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทําการอย่างใดตามที่ คพรฟ. มอบหมาย 
12. กํากับดูแล และดําเนินงานให้เป็นไปตามที่ กกพ. กําหนด 
13. เสนอระเบียบที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมให้ กกพ. พิจารณาได้ตามความจําเป็น 
14. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ กกพ. หรือ สํานักงาน กกพ. มอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

บริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรง 
ไฟฟ้าตําบล (คพรต.) 

1. สํารวจความต้องการประชาชนและผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อประกอบการ
จัดทําโครงการชุมชน 

2. จัดทําแผนแม่บทพัฒนาชุมชนหรือตําบล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการชุมชน โดยการจัดเวทีประชาคมตําบลหรือหมู่บ้าน 
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการชุมชน และรายงานต่อ คพรฟ.  
5. ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ประกาศ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข้อมูลและผลการดําเนินงานกองทุนในพื้นที่ประกาศ 
6. รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงาน คพรฟ. 
7. ดําเนินการอ่ืนใด ตามที่ คพรฟ. มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุน

พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
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คณะกรรมการฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

 

ผู้แทนเทศบาลหรือ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

จัดทําโครงการชุมชน โดยผ่านการประชาคมระดับตําบล และจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละ
โครงการตามกรอบแผนงานประจําปีที่ กกพ. อนุมัติ ทั้งน้ี กําหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินเป็น
หน่วยงานของรัฐ 

6.3 การสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ 
การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สํานักงาน กกพ. จะ

ดําเนินการต่างๆ ดังน้ี 

6.3.1 สํานักงาน กกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. ออกประกาศกําหนดพื้นที่ประกาศ (รายช่ือตําบล
รอบโรงไฟฟ้า) ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และจํานวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบ
โรงไฟฟ้า  

6.3.2 การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและสาธารณชนรับทราบความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า และการสรรหา คพรฟ. และ คพรต. ในช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ เว็บไซต์ของสํานักงาน 
กกพ. www.erc.or.th, ติดประกาศเผยแพร่ แผ่นพับ โปสเตอร์ แบนเนอร์ สื่อวิทยุและหอกระจายข่าวในพื้นที่
ประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม 

6.3.3 การประสานงานเพื่ อขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการดําเนินการสรรหา
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังน้ี 

(1) การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) สํานักงาน กกพ. ได้
มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการ ดังน้ี 

(1.1) การสรรหาผู้แทนภาคประชาชน: ขอให้นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่าในพื้นที่ สนับสนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่้านจดัใหม้ีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อสรรหาผู้แทนหมู่บ้านละ 1 คน 
และให้นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าจัดประชุมผู้แทนหมู่บ้านในตําบลน้ัน เพื่อคัดเลือกกันเอง
เป็นผู้แทนตําบลตามจํานวนที่ กกพ. กําหนด  

(1.2) การสรรหาผู้แทนภาครัฐ: ขอให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าต้ังอยู่และ
ปลัดกระทรวงพลังงาน พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการ คพรฟ. ภาครัฐ ตามจํานวนที่ กกพ. กําหนด 

(1.3) การสรรหาผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ: สํานักงาน กกพ. เขตในพื้นที่ ต้ังโรงไฟฟ้า 
ประสานงานเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนภาครัฐประชุมเพื่อเสนอ
รายช่ือและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามจํานวนที่ กกพ. กําหนด 

ทั้งน้ี เมื่อดําเนินการสรรหา คพรฟ. ครบทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่แล้ว ให้ สํานักงาน 
กกพ. เขตในพื้นที่ต้ังโรงไฟฟ้านําเสนอเลขาธิการ สํานักงาน กกพ. เพื่อเสนอรายช่ือ คพรฟ. ทั้งคณะที่ได้รับการ
สรรหาต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาแต่งต้ังประธาน รองประธาน และกรรมการ 

(2) การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล (คพรต.) ในวาระเริ่มแรก  
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(2.1) การสรรหาผู้แทนภาคประชาชน: ขอให้นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่าในพื้นที่ สนับสนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่้านจดัใหม้ีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อสรรหาผู้แทนหมู่บ้านละ 1 คน 
โดยจะดําเนินการในคราวเดียวกันกับการสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชนในวาระเริ่มแรก 

(2.2) การสรรหาผู้แทนอ่ืนๆ: ขอให้นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
ในพื้นที่ สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านประกาศรับสมัครผู้แทน คพรต. อื่นๆ ตามรูปแบบที่ สํานักงาน 
กกพ. กําหนด และแจ้งรายชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารรับรองคุณสมบัติให้นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่าจัดให้มีการประชุมผูท้ี่ได้รับการสรรหาเปน็ผู้แทนหมู่บา้นภาคประชาชนเพื่อคัดเลือกผู้แทน คพรต. อื่นๆ 
ตามจํานวนที่ กกพ. กําหนด ทั้งน้ี กรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้แทน คพรต. อื่นๆ ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น
ผู้แทนหมู่บ้านภาคประชาชนเสนอรายช่ือผู้แทน คพรต. อื่นๆ แทน 

ทั้งน้ี เมื่อได้ คพรต. ครบทุกภาคส่วนแล้ว ให้นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่าในพื้นที่ประกาศ มีหนังสือแจ้งรายช่ือผู้ที่ได้รบัการสรรหาเปน็ คพรต. พร้อมเอกสารรับรองคุณสมบัติให้ 
สํานักงาน กกพ. เพื่อจัดให้มีการประชุมคัดเลือกตําแหน่งประธาน รองประธาน และเลขานุการ และนํารายช่ือ 
คพรต. ทั้งคณะที่ได้รับการสรรหาต่อ คพรฟ. พิจารณาแต่งต้ัง คพรต. 

(3) การสรรหาผู้แทนเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าประเภท ค สํานักงาน กกพ. จะมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประกาศ เพื่อพิจารณาแต่งต้ังผู้แทน
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ประกาศ จํานวนไม่เกิน 3 คน สําหรับการบริหารงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าประเภท ค 

ทั้งน้ี สํานักงาน กกพ. จะเชิญนายอําเภอในพื้นที่ประกาศเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์
และข้ันตอนในการดําเนินการสรรหาดังกล่าว และจะมีการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ระดับตําบล เพื่อช้ีแจงการ
ดําเนินงานให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจ   หลังจากน้ัน คณะกรรมการหมู่บ้านจะเริ่มการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการประชาคมหมู่บ้านหรือการประชาคมชุมชนเพื่อสรรหา
ผู้แทนภาคประชาชนใน คพรฟ. และ คพรต. ต่อไป 

6.4 การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) จะทําหน้าที่บริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ในพื้นที่ตามระเบียบและประกาศของ กกพ. และคู่มือของสํานักงาน กกพ. ในการดําเนินงาน ดังน้ี 
6.4.1 การจัดทําแผนงานประจําปี : คพรฟ. จะต้องจัดทําแผนงานประจําปีตามคู่มือที่สํานักงาน 

กกพ. กําหนด เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าต้ังอยู่ให้ความเห็นประกอบ ก่อนนําเสนอ กกพ. พิจารณา
ต่อไป โดยสําหรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแรกของการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ กกพ. ได้กําหนดได้มีการผ่อนผันเงื่อนไขบางประการในการจดัทําแผนงานประจําปี โดยให้
แผนงานประจําปี พ.ศ. 2555 อย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) กรอบการจัดสรรเงินในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
(2) ผลสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ 
(3) แผนปฏิบัติการประจําปี 
(4) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
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สําหรับการดําเนินงานจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 กกพ. ได้กําหนดให้
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สําหรับกองทุนประเภท ก และ ข รวมทั้ง กําหนดให้มีผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัย
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าสําหรับกองทุนประเภท ก (ยกเว้นสําหรับกองทุนประเภท ข) เพื่อให้การ
จัดทําแผนงานประจําปีมีความครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ข้อ 35 ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อ
การพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ย่ิงข้ึน  

6.4.2 การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ : กกพ. ได้กําหนดกรอบงบประมาณ
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังน้ี 

(1) งบประมาณในการบริหารจัดการประจําปีของ คพรฟ. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี โดยข้ึนอยู่กับปริมาณเงินที่ได้รับจัดสรร ดังน้ี 

เงินงบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

อัตราค่าบริหาร 
(ร้อยละ) 

ค่าบริหารสะสมสูงสุดของข้ัน 
(ล้านบาท) 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท 15.0     0.750 
 5 – 10 ล้านบาท 12.5     1.375 
 10 – 50 ล้านบาท 10.0     5.375 
 50 – 100 ล้านบาท 7.5     9.125 
 100 – 150 ล้านบาท 5.0   11.625 
มากกว่า 150 ล้านบาท 2.5 > 11.625 

ทั้งน้ี งบประมาณในการบริหารจัดการของ คพรฟ. จะเป็นไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(2) งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ซึ่ง คพรฟ. หรือ คพรต. (ในกรณีกองทุนประเภท ก) จะต้องจัดให้มีการประชาคม
หมู่บ้านหรือตําบล เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนผู้มีความประสงค์จะเสนอโครงการ
จัดทําเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่สํานักงาน กกพ. กําหนด โดยการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จะเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กําหนดไว้ใน 11 ด้าน ดังน้ี 

(1) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะ 
(2) การพัฒนาอาชีพ 
(3) การพัฒนาการเกษตร 
(4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(5) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(6) การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 
(7) การพัฒนาชุมชน 
(8) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
(9) การใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน 
(10) การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
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(11) โครงการและแผนงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ประกาศ
ตามที่ กกพ. เห็นชอบ 

ทั้งน้ี เมื่อมีการนําเสนอโครงการชุมชนแล้วเสร็จ คพรต. (ในกรณีกองทุนประเภท ก) จะเป็นผู้
พิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนเสนอ คพรฟ. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กําหนด 
โดยเรียงลําดับความสําคัญของโครงการต่างๆ บรรจุไว้ในแผนงานประจําปี และ คพรฟ. จะต้องมีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาโครงการใหผู้้เสนอโครงการชุมชนทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่พิจารณาโครงการชุมชนแล้วเสรจ็ 
รวมทั้ง ต้องมีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนในพ้ืนที่ประกาศต่อไป 

6.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

สํานักงาน กกพ. ขอประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และขอเชิญประชาชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและผู้สนใจ ติดตามรายละเอียดระเบยีบและประกาศของ กกพ. การกําหนดพื้นที่ประกาศของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และความคืบหน้าการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ทางเว็ปไซต์ของ
สํานักงาน กกพ. ทั้งน้ี ประชาชนในพ้ืนที่ประกาศ สามารถเข้าร่วมการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในช่องทาง
ต่างๆ ดังน้ี 

1. เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  

2. เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านที่ คพรฟ. หรือ คพรต. จะจัดให้มี ข้ึนในแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอ
โครงการชุมชนในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของท่าน  

3. เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้มีการ
ดําเนินการตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 
6.6 ความคืบหน้าของการจัดต้ังกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศประเภท ก และ ข 

ปัจจุบันสํานักงาน กกพ. ได้นําเสนอรายช่ือ คพรฟ. ทั้งคณะต่อ กกพ. พิจารณาแต่งต้ัง คพรฟ. แล้วเสร็จ
จํานวน 67 กองทุน จําแนกเป็นกองทุนประเภท ก จํานวน 12 กองทุน และกองทุนประเภท ข จํานวน 55 
กองทุน ดังน้ี 

สนง.กกพ.เขต จังหวัดที่ตั้ง
โรงไฟฟ้า 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก 
จํานวน 12 กองทุน 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข 
จํานวน 55 กองทุน 

1  
(เชียงใหม่) 

1. ลําปาง  1. กองทุนฯ แม่เมาะ จังหวัดลําปาง  

2  
(พิษณุโลก) 

2. พิจิตร 
3. ตาก 
4. อุตรดิตถ์ 
5. กําแพงเพชร 

 1. กองทุนฯ บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จํากัด 
2. กองทุนฯ จังหวัดตาก 1 
3. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร 
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สนง.กกพ.เขต จังหวัดที่ตั้ง
โรงไฟฟ้า 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก 
จํานวน 12 กองทุน 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข 
จํานวน 55 กองทุน 

3  
(นครสวรรค์) 

6. นครสวรรค์  
7. ลพบุรี 
8. เพชรบูรณ์ 

 5. กองทุนฯ จังหวัดนครสวรรค์ 1 
6. กองทุนฯ จังหวัดลพบุรี 1 
7. กองทุนฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 

4 
(ขอนแก่น) 

9. ขอนแก่น 
 
 
 

 8. กองทุนฯ อําเภอนํ้าพอง ขอนแก่น 
9. กองทุนฯ จังหวัดขอนแก่น 1 
10. กองทุนฯ จังหวัดขอนแก่น 2 
11. กองทุนฯ จังหวัดขอนแก่น 4 

5 
(อุบลราชธานี) 

10. กาฬสินธ์ุ 
11. อุบลราชธานี 
 
 
 
12. ร้อยเอ็ด  

 12. กองทุนฯ บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จํากัด 
13. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี 
14. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จังหวัด

อุบลราชธานี 
15. กองทุนฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 

6 
(นครราชสีมา) 

13. ชัยภูมิ 
 
14. นครราชสีมา 
 
 
15. สุรินทร์ 

 16. กองทุนฯ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์  จํากัด  
17. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
18. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนลําตะคอง จังหวัด

นครราชสีมา 
19. กองทุนฯ จังหวัดนครราชสีมา 4 
20. กองทุนฯ จังหวัดสุรินทร์ 1 
21. กองทุนฯ จังหวัดสุรินทร์ 2 

7 
(สระบุรี) 

16. สระบุรี 
 
 
17. สระแก้ว 
 
18. ปราจีนบุรี 
 
19. พระนครศร ี  

อยุธยา 
 
 
20. อ่างทอง 
21. ปทุมธานี 

2. กองทุนฯ จังหวัดสระบุรี 1 
3. กองทุนฯ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส 
จํากัด 

 
 
 
 
4. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
5. กองทุนฯ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จํากัด 

22. กองทุนฯ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด 
23. กองทุนฯ จังหวัดสระบุรี 2 
 
24. กองทุนฯ จังหวัดสระแก้ว 1 
25. กองทุนฯ จังหวัดสระแก้ว 2 
26. กองทุนฯ จังหวัดปราจีนบุรี 1 
27. กองทุนฯ จังหวัดปราจีนบุรี 2 
28. กองทุนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 
29. กองทุนฯ บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี 
จํากัด 
30. กองทุนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 
31. กองุทนฯ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด 
32. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 

8 
(ชลบุรี) 

22. ชลบุรี 
 
23. ระยอง 
 
 

6. กองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 1 
 
7. กองทุนฯ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง 
 

33. กองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 2 
34. กองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 3 
35. กองทุนฯ จังหวัดระยอง 1 
36. กองทุนฯ จังหวัดระยอง 2 
37. กองทุนฯ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
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สนง.กกพ.เขต จังหวัดที่ตั้ง
โรงไฟฟ้า 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก 
จํานวน 12 กองทุน 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข 
จํานวน 55 กองทุน 

24. ฉะเชิงเทรา  8. กองทุนฯ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   38. กองทุนฯ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด  
39. กองทุนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1  

9 
(กาญจนบุรี) 

25. สุพรรณบุรี  
26. กาญจนบุรี 

 40. กองทุนฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 
41. กองทุนฯ จังหวัดกาญจนบุรี 2 
42. กองทุนฯ จังหวัดกาญจนบุรี 5 
43. กองทุนฯ จังหวัดกาญจนบุรี 8 

10 
(ราชบุรี) 

27. ราชบุรี 
 
28. เพชรบุรี 

9. กองทุนฯ จังหวัดราชบุรี 1  44. กองทุนฯ บริษัท ไตร เอนเนอจ้ี จํากัด  
45. กองทุนฯ จังหวัดราชบุรี 2 
46. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี 

11  
(สุราษฎร์ธานี) 

29.นครศรีธรรมราช 
30. กระบี่  
31. สุราษฎร์ธานี 

10. กองทุนฯ ขนอม  
47. กองทุนฯ โรงไฟฟ้ากระบี่ 
48. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

12 
(สงขลา) 

32. สงขลา 
33. ยะลา  

11. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา  
49. กองทุนฯ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน  จํากัด 
50. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโรงไฟฟ้า

เขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา 

13 
(กรุงเทพมหานคร) 

34. สมุทรปราการ 
 
 

35. นนทบุร ี
36. กรุงเทพมหานคร  

12 . กองทุนฯ จังหวัดสมุทรปราการ 3 51. กองทุนฯ สมุทรปราการ 1 
52. กองทุนฯ สมุทรปราการ 2 
53. กองทุนฯ บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์  
     อิเล็คทริค จํากัด 
54. กองทุนฯ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนคร

เหนือ 
55. กองทุนฯ โรงกล่ันนํ้ามันบางจาก 

กรุงเทพมหานคร 
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7. การประชาสัมพันธ์และการจัดแสดงผลงานโครงการชุมชน “3 ปีแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 
สํานักงาน กกพ. ได้จัดงานแสดงผลงานโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาไฟฟ้า เป็นการตอกยํ้าถึงผลสําเร็จของการดําเนินโครงการชุมชนที่เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับชมผลงาน และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่ง
เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน โดยภายในงานมีตัวแทนชุมชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ต่างๆ มาแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้ช่ือ 
“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 3 ปี แห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557  
ณ โถงลิฟต์แก้ว อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยรูปแบบงาน 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ส่วนการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อบอกเล่า
เรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า วิถีชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
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ส่วนที่ 2 ส่วนเวทีการแสดง “สรรค์สร้างสุข สู่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” ประกอบด้วย การแสดงดนตรี 
ฟ้อนรําของท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่อยู่คู่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รวมถึงการเสวนาเรื่อง “กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า สร้างความสุขให้ชุมชนจริงหรือ” และสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน 

 

ส่วนที่ 3 ส่วนการสาธิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และการออกร้านของชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า “สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” โดยการจัดแสดง และ
จําหน่ายสินค้าประเภท ศิลปะ หัตถกรรม จักสาน จากชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ที่เป็นสินค้าข้ึนช่ือของชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น 
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8. การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก้าวสู่ปีที่ 5 ในการบริหารของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ได้ดําเนินโครงการจัดกิจกรรม “ประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศได้อย่างเหมาะสม และ ที่สําคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความย่ังยืนย่ิงข้ึนต่อไป 

สําหรับการประกวดในระดับโครงการชุมชนดีเด่น มีกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านประสิทธิภาพ 3) ด้านผลกระทบ 4) ด้านความสอดคล้องกับความ
ต้องการ และ 5) ด้านความย่ังยืน นอกจากน้ี โครงการที่มีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละภาค จะได้รับรางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศ ตามลําดับ โดยแยกรางวัลเป็นรายภาคดังน้ี (1)โครงการชุมชนดีเด่นภาคเหนือ (2) โครงการ
ชุมชนดีเด่นภาคกลาง (3) โครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4) โครงการชุมชน
ดีเด่นภาคใต้ และภาคตะวันตก 

8.1 รางวัลกองทุนดีเด่น 10 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ก 5 รางวัล และ
ประเภท ข 5 รางวัล ดังน้ี 

  

รางวัล  กองทุนดีเดน่ประเภท ก กองทุนดีเดน่ประเภท ข 
รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)  กองทุนฯ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา กองทุ นฯ  บ ริ ษั ท  ไออาร์พี ซี  จํ า กั ด 

(มหาชน) 
รองชนะเลิศอนัดับ 1 (1 รางวัล) กองทุนฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง กองทุนฯ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) กองทุนฯ จังหวัดราชบุรี 1 กองทุนฯ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

พระนครเหนือ 
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) กองทุนฯ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 2 

กองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 1 กองทุนฯ บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ 
อิเล็คทริค จํากัด 

8.2 รางวัลกองทุนที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น 3 รางวัล ดังน้ี 
 

รางวัล กองทุน 
รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่นด้านประสิทธิผล  กองทุนฯ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 
รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 3 
รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่นด้านบริหารจัดการ  กองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 3 
รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่นด้านการเรียนรู้และพัฒนา  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
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8.3 รางวัลโครงการชุมชนดีเด่น 8 รางวัล ดังน้ี 
(1) ภาคเหนือ 2 รางวัล ประกอบด้วย 

รางวัล โครงการ งบประมาณ 
(บาท) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

รางวัลชนะเลิศ  
(1 รางวัล) 

โครงการพัฒนาเยาวชนคนใฝ่ดี ด้านดนตรีพื้นเมือง 
บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 

89,700 กองทุ นฯ โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะ 
จังหวัดลําปาง 

รางวัลรองชนะเลิศ  
(1 รางวัล) 

โครงการก่อสร้างโรงสูบนํ้าแบบยกพื้น  100,000 กองทุนฯ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 (2) ภาคกลาง  2 รางวัล ประกอบด้วย 

รางวัล  โครงการ งบประมาณ 
(บาท) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

รางวัลชนะเลิศ  
(1 รางวัล) 

โครงการสร้างห้องสมุด โรงเรียนแพรกษา 745,000 กองทุนฯ จังหวัด
สมุทรปราการ 1 

รางวัลรองชนะเลิศ  
(1 รางวัล) 

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดพร้อมสนับสนุนการทํา
ก้อนเห็ด หมู่ 3 ตําบลวังจุฬา อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

277,550 กองทุนฯ โรงไฟฟ้าวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 (3) ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ  2 รางวัล ประกอบด้วย 

รางวัล  โครงการ งบประมาณ 
(บาท) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

รางวัลชนะเลิศ  
(1 รางวัล) 

โครงการกลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ี หมู่ 3 ตําบลม่วงหวาน 
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

92,820 กองทุนฯ อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลรองชนะเลิศ  
(1 รางวัล) 

โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตําบลมาบโป่ง 

1,000,000 กองทุนฯ จังหวัดชลบุรี 3 

(4) ภาคใต้และตะวันตก 2 รางวัล ประกอบด้วย 

รางวัล  โครงการ งบประมาณ 
(บาท) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

รางวัลชนะเลิศ  
(1 รางวัล) 

โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยอินทรีย์ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ 1 ตําบลล่ินถิ่น 

310,000 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
กาญจนบุรี 8 

รางวัลรองชนะเลิศ  
(1 รางวัล) 

โครงการก่อสร้างฝายแม้วก่ึงถาวรสายคลองเพาะ 102,000 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ า
เขื่ อนรั ชชป ระภ า จั งห วั ด
สุราษฎร์ธานี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) กําหนดจัดงานประกาศผลและพิธี
มอบรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาครบรอบวันสถาปนาสํานักงาน กกพ. ในโอกาสนี้ได้เปิด
โอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้วยการร่วมโหวตโครงการชุมชนที่ช่ืนชอบ เพื่อร่วมลุ้นรางวัลทริปดูงาน
ท่องเที่ยว จํานวน 10 รางวัลๆละ 2 ที่น่ัง ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.powerdevelopmentfund.com 
หรือทาง https://www.facebook.com/pdfaward/ 
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9. การตดิต่อประสานงานในการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีป่ระกาศ 
สํานักงาน กกพ. ได้มีการจัดต้ังสํานักงานประจาํเขตจํานวน 13 เขต เพื่อให้ครอบคลุมการดําเนินงาน

ของ สํานักงาน กกพ. ในการให้บริการผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการ
สนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ในการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล รวมทั้ง การติดตามผลการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยมีรายละเอียดการสถานที่ต้ังและการติดต่อประสานงาน 
ดังน้ี 

สํานักงานประจําเขต จังหวัดที่รับผิดชอบ การติดต่อประสานงาน 
เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่  
ช้ัน 2 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนสพาร์ก เลขที่ 90 
ถ. มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50100   

เชี ย งราย พ ะ เย า  ลํ าป าง  ลํ าพู น 
เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 

นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล (ผอ.เขต 1)
โทรศัพท์ 0 5320 3433-4  
            0 5327 1718 
โทรสาร  0 5327 1719 

เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 
อาคารไทยศิวารัตน์ ช้ัน 1  
เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

น่าน แพร่  อุตรดิตถ์  สุ โขทั ย  ตาก 
กําแพงเพชร พิษณุโลก และพิจิตร 

นายเรืองชัย สงสําเภา (ผอ.เขต 2)
โทรศัพท์ 0 5525 2924  
โทรสาร  0 5525 2725 
 

เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
เลขที่ 1045/2 ช้ัน 3 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-
พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 60000  
 

เพชรบู รณ์  นครสวรรค์  อุทั ย ธานี 
ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี 

นายบุญ สวัสดิ์ชัย (ผอ.เขต 3)
โทรศัพท์ 0 5622 1991-2 
โทรสาร 0 5622 1991 ต่อ 105 

เขต 4 จังหวัดขอนแก่น 
อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค ช้ัน 3 เลขที่ 11 
ถ.ศรีธาตุประชาสันติ  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  

หนอ งค าย  นค รพนม  ส กลนค ร 
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย ขอนแก่น 
และบึงกาฬ 

นายวินิจ ศรีอุบล (ผอ.เขต 4)
โทรศัพท์ 0 4322 8338-9 
โทรสาร  0 4322 8338 
 

เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี 
เลขที่ 130 ถ.คลังอาวุธ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000  

มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม 
ร้ อ ย เ อ็ ด  ย โ ส ธ ร  อํ า น าจ เจ ริ ญ 
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ 

นายปฏิภาณ แก้วรินขวา (ผอ.เขต 5)
โทรศัพท์ 0 4531 2280-1 
โทรสาร 0 4531 2281 

เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา 
1318/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  

ชัยภู มิ  นครราชสีมา บุ รีรัมย์ และ
สุรินทร์ 

(ว่าง)
โทรศัพท์ 0 4425 7888-9  
โทรสาร  0 4425 7892 

เขต 7 จังหวัดสระบุรี 
เลขที่ 12/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว  
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 

อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว 

นายเมฆา ชัยมานะการ (ผอ.เขต 7)
โทรศัพท์ 0 3622 3048-9 
โทรสาร  0 3622 3019 

เขต 8 จังหวัดชลบุรี 
เลขที่ 139 หมู่ 1  ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

นายสงกรานต์ กฤตลักษณ์ (ผอ.เขต 8)
โทรศัพท์ 0 3811 3487-9 
โทรสาร  0 3811 3486 
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สํานักงานประจําเขต จังหวัดที่รับผิดชอบ การติดต่อประสานงาน 
เขต 9 จังหวัดกาญจนบุรี 
เลขที่ 284/87 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ  
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และ
สมุทรสาคร 

นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง (ผอ.เขต 9)
โทรศัพท์ 0 3451 7505 
โทรสาร  0 3451 7506 

เขต 10 จังหวัดราชบุรี 
เลขที่ 49/4 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า)  
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  

ราชบุ รี  สมุท รส งค ราม  เพ ชรบุ รี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง 

นายคมศร พรโสภณ (ผอ.เขต 10)9/

โทรศัพท์ 0 3232 8503-4 
โทรสาร  0 3232 8505  

เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อาคาร พี.ซี.ทาวเวอร์ ช้ัน 2  
เลขที่ 91/1 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี  
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  

สุร าษฎ ร์ธานี  พั งงา ภู เก็ต  กระบี่ 
นครศรีธรรมราช และตรัง 

นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย (ผอ.เขต 11)
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7728 5312-3 

เขต 12 จังหวัดสงขลา 
อาคารมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ตําบลพะวง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100 

พัทลุง สตูล  สงขลา ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส 

นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม (ผอ.เขต 12)
โทรศัพท์ 0 7433 0309-10 
โทรสาร 0 7433 0309-10 ต่อ 18 

เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
เลขที่  18/23 อาค าร  WISH HOUSE ช้ั น  1  
ห มู่  10 ถนนนครอินทร์  ตําบลตลาดข วัญ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   

กรุ ง เทพ มหานค ร  นนทบุ รี  และ
สมุทรปราการ 

นายไพรัช สุวรรณรัตน์ (ผอ.เขต 13)
โทรศัพท์ 0 2525 2544-5 
โทรสาร 0 2525 2504  

หมายเหตุ 9/ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
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