
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว5347 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓)
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

   26  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจ าปีส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นทีร่อบโรงไฟฟา  

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจ าปีส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา 
๙๗(๓) จ านวน ๑ ฉบับ 

ด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 
๙๗(๓) (คณะอนุกรรมการฯ) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒๓) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจ าปีส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) ซึ่ง
รวบรวมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณา
แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในการเสนอแผนงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จึงขอน าส่งแนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจ าปี 
ส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มายัง คพรฟ. เพ่ือ
โปรดทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างครบถ้วนและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

(นางสาวนฤภัทร  อมรโฆษิต) 
 รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

        อนุกรรมการและเลขานุการ 
   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการฯ 

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑ ๓๑๘ ๓๒๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๒ 
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แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจ าปีส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติในการ
เสนอแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ โดยรวบรวมความเห็น
และข้อสังเกตของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ( กกพ.) และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(3) (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการฯ) ในการ
พิจารณาแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 เพ่ือประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 

1 แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจ าปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

1.1 ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 
มติคณะรัฐมนตรี และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีรายละเอียดการด าเนินโครงการที่ครบถ้วนในเบื้องต้น ดังนี้ 

(1) การก่อสร้าง ต้องจัดท าแบบรูปรายการก่อสร้างในเบื้องต้น โดยระบุปริมาณงาน และ
งบประมาณที่จะด าเนินงาน กรณีโครงการขนาดใหญ่ ให้จัดท ารูปแบบรายการก่อสร้างเพ่ือประกอบการพิจารณา และ
กรณีมีเงินสมทบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ระบุงบประมาณและปริมาณงานที่ขอสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไว้ด้วย 
รวมทั้ง ตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินโครงการว่าเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และไม่เป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของทางราชการ 

(2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องระบุรายชื่อ ประเภท/ชนิด คุณลักษณะเฉพาะ จ านวน และราคา    
ต่อหน่วย และวิธีการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การจัดซื้อที่มีลักษณะเดียวกันจ านวนมาก ควรจัดซื้อพร้อมกันเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ 

(3) การจัดจ้าง ต้องระบุปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะ
จัดจ้าง รวมทั้งรายละเอียดงบประมาณ 

(4) สวัสดิการชุมชน /การให้ทุนการศึกษา ต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน และมีอัตรา
การสนับสนุนที่เหมาะสม 

    - สวัสดิการชุมชน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น ผู้รับประโยชน์ มีคณะกรรมการพิจารณา
จากผู้มีส่วนร่วมหลายภาคส่วน มีระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ การ
จัดสวัสดิการเพ่ือ คพรฟ. และเจ้าหน้าที่กองทุนให้ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ  

    - ทุนการศึกษา ให้ระบุหลักเกณฑ์ รายชื่อผู้รับประโยชน์/กลุ่มเป้าหมาย และอัตรา
ทุนการศึกษารายบุคคล ทั้งนี้ ควรให้ผู้รับทุนเบิกจ่ายเงินโดยตรงจากกองทุน หรืออุดหนุนไปยังสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานราชการที่ขอรับจัดสรรเงินทุนการศึกษา และก าหนดให้มีการรายงานผลการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา 

(5) การจัดหรือเข้าร่วมการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศ ต้องจัดท ารายละเอียด
ก าหนดการที่ระบุสถานที่และระยะเวลา จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้มีจัดท ารายงานผล
การด าเนินการเพ่ือใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า หรือการพัฒนาอาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าร่วมด้วย 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 
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(6) การส่งเสริมอาชีพ ต้องด าเนินการในลักษณะของกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับการจดทะเบียนจาก  
ทางราชการ หรือการพิจารณารับรองโดย คพรฟ. ทั้งนี้ จะต้องมีคณะกรรมการ ระเบียบและวิธีการบริหารจัดการ
ของกลุ่ม และประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการให้ครบถ้วน  

(7) การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง ให้พิจารณาทางเลือกในการเช่าสถานที่ การใช้พ้ืนที่   
ราชพัสดุ หรือพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เป็นล าดับแรก โดยต้องจัดท าเป็นโครงการที่ระบุวัตถุประสงค์ ความจ าเป็นใน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน รายละเอียดงาน ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้าง และแผนการด าเนินการก่อสร้าง และ
ควรตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดิน เช่น หลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) ให้ครบถ้วน  

(8) การของบประมาณรายการฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วน ให้ คพรฟ.  จัดสรรงบประมาณ
คงเหลือไว้จ านวนหนึ่ง และน าเสนอต่อ กกพ. พิจารณาเป็นกรณีๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน ตาม
แนวทางการด าเนินการของ คพรฟ. ในการอนุมัติช่วยเหลือกรณีจ าเป็นเร่งด่วนตามข้อ 43 ของระเบียบ กกพ. ที่
ส านักงาน กกพ. ได้แจ้งเวียนแนวทางการด าเนินการ 

(9) การด าเนินโครงการชุมชนนอกพ้ืนที่ประกาศ ต้องระบุประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ประกาศ
ได้รับและโครงการดังกล่าวต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านหรือต าบลในพ้ืนที่ประกาศ 

(10) อ่ืนๆ กรณีขอรับการสนับสนุนโครงการต่อเนื่องต้องรายงานผลการด าเนินงานหรือความ
คืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์ที่ได้รับโครงการที่ผ่านมา  การก าหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่
ด าเนินการ กรณีชื่อโครงการเหมือนหรือซ้ ากันต้องระบุสถานที่ด าเนินการ 

1.2 ให้พิจารณาผู้ถือครองทรัพย์สินและศักยภาพในการดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้น เช่น การ
ควบคุมดูแลบริหารจัดการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบ ารุงรักษา เพ่ือมิให้เป็นภาระผูกพันกับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในระยะต่อไป 

1.3 ให้พิจารณาโครงการพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้ง มี
ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ และไม่ควรน าเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์เฉพาะบุคคล ทั้งนี้ 
โครงการด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานราชการซึ่งมี
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงแล้ว ควรพิจารณาด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น 

(1) การขยายระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ด าเนินการเฉพาะพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และ
หลีกเลี่ยงการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง 

(2) การติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้ค านึงถึงประโยชน์ในการใช้งานให้สามารถเชื่อมต่อ หรือ
สามารถเรียกดูข้อมูล หรือภาพถ่าย มีการใช้งานร่วมกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่ติ ดตั้งโดยพิจารณา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

(3) ไม่ควรด าเนินโครงการที่ไม่สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น การ
ปล่อยพันธุ์สัตว์ลงแหล่งน้ าสาธารณะ เป็นต้น  

1.4 ให้ตรวจสอบการเสนอโครงการชุมชนตามระเบียบ กกพ. และคู่มือของส านักงาน กกพ. ที่
ครบถ้วน โดยให้มีแบบเสนอโครงการชุมชน และตรวจสอบไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจหรือโครงการของรัฐ และ
ตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินโครงการอย่างรอบคอบ เพ่ือมิให้เกิดการขอยกเลิกโครงการในภายหลัง 

1.5 ให้ คพรฟ. พิจารณาน าโครงการชุมชนที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ
นั้นๆ น ามาจัดท าแผนงานประจ าปีเสนอต่อ กกพ. รวมทั้ง ให้รายงานผลการผูกพันงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
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2 แนวทางปฏิบตัิในการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

2.1 ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศ คู่มือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
และต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ โดยในกรณีที่
ได้รับอนุมัติโดยยังไม่มีรายละเอียด ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

(1) การก่อสร้าง ต้องจัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง และงบประมาณที่จะด าเนินงาน ตาม
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยใช้ราคาวัสดุที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือราคา
ท้องถิ่น หรือราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของส านักงบประมาณ  

(2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องระบุรายชื่อครุภัณฑ์ ประเภท/ชนิด คุณลักษณะเฉพาะ จ านวน และ
ราคาต่อหน่วย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมาตรฐานหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) มีวิธีการ
บริหารจัดการ และเก็บรักษาอุปกรณ์เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน  

(3) การจัดจ้าง ต้องระบุปริมาณงาน รายละเอียดขนาดพ้ืนที่ และคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่
จะจัดจ้างให้ชัดเจน ตามราคามาตรฐานส านักงบประมาณ หากไม่มีให้ใช้อัตราอ้างอิงของท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ 
ทั้งนี้ การขุดลอกคลอง ให้ด าเนินการตามหลักการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอก
แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 การระบุสถานที่ทิ้งดิน การบันทึกภาพก่อนและหลังด าเนินการ 

(4) สวัสดิการและทุนการศึกษา ต้องมีรายชื่อผู้รับประโยชน์ หลักเกณฑ์และอัตราสนับสนุน รวมทั้ง 
ก าหนดให้มีหลักฐานการรับมอบเงินทีช่ัดเจน เช่น ใบรับเงินและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงิน เป็นต้น  

2.2 การก่อสร้าง การจัดซื้อ หรือจัดจ้างให้กับหน่วยงานราชการ ควรพิจารณาให้หน่วยงานราชการ
เป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือมิให้เป็นภาระในการโอนทรัพย์สินที่จะมีข้ึนในอนาคต 

3 แนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการฯ 

3.1 คพรฟ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้มีการด าเนินงานในเบื้องต้นที่ครบถ้วนตามสมควร
ของแนวทางปฏิบัติในข้อ 1  

3.2 โครงการชุมชนที่ผ่านการพิจารณาของ คพรฟ. ที่มีวงเงินแต่ละโครงการไม่เกิน 300,000 บาท 
คพรฟ. ไม่ต้องจัดส่งรายละเอียดของโครงการ โดยให้เสนอวงเงินแต่ละโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจ าปี ทั้งนี้ หากงบประมาณโครงการ
ชุมชนดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณรวมสูง คณะอนุกรรมการฯ อาจขอรายละเอียดของโครงการชุมชนนั้นๆ 
ประกอบการพิจารณา โดยอาจตั้งข้อสังเกตหรือมีความเห็นเพ่ิมเติม 

3.3 คณะอนุกรรมการฯ จะไม่พิจารณาโครงการชุมชนที่ไม่มีแบบเสนอโครงการชุมชน หรือไม่มี
รายละเอียดการด าเนินโครงการที่ครบถ้วนตามระเบียบ กกพ. และคู่มือของส านักงาน กกพ. โดยอาจตั้งข้อสั งเกต
หรือมีความเห็นเพ่ิมเติมได้ 

3.4 เมื่อกองทุนฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้การด าเนินโครงการชุมชนดังกล่าว อยู่ในความ
รับผิดชอบของ คพรฟ. ที่จะดูแลให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็น
และข้อเสนอแนะของ กกพ. ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป 

 
 


