
แนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และ ข 

สํานักงาน กกพ. ไดรวบรวมขอสังเกตท่ีพบในการดําเนินงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการท่ีผานมา รวมท้ังความเห็นและขอสังเกตของ กกพ. และ
คณะอนุกรรมการฯ ตอการพิจารณาแผนงานประจําปของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศประเภท ก และ ข (กองทุนฯ) สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดทําแผนงานประจําปในภาพรวม 

การเสนอแผนงานประจําป การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
แผนยุทธศาสตรกองทุนฯ 

1.1 กองทุนฯ กําหนดกรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  
โดยคํานึงถึงสภาพปญหา หรือความตองการพัฒนาของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี ท้ังน้ี จะกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณเปนรอยละของ
งบประมาณท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.2 กองทุนฯ ตองระบุเปาหมาย ตัวช้ีวัดของแตละยุทธศาสตรท่ีชัดเจนและวัดผลไดจริง รวมท้ังระบุความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาในระดับหมูบาน/ตําบล/
อําเภอ/จังหวัด ใหชัดเจน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ และการตอยอดการพัฒนาในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี ระบุโครงการชุมชนตามแผนยุทธศาสตรในแตละดาน 
ใหสอดคลองกับกรอบงบประมาณประจําปท่ี กกพ. ใหความเห็นชอบใหถูกตองและครบถวน 

2. การเสนอแผนงานประจําป 2.1 กองทุนฯ เสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานความเห็นประกอบจากผูวาราชการจังหวัดท่ีโรงไฟฟาตั้งอยูตอสํานักงาน กกพ.  
ตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนฯ ท่ี กกพ. กําหนด 

2.2 กองทุนฯ มอบหมายเจาหนาท่ีบันทึกรายละเอียดแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 
และประมวลผลเพ่ือจัดพิมพแบบฟอรมจากระบบสารสนเทศ ในการนําเสนอ กกพ. พิจารณา 

2.3 ใหมีการประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากโรงไฟฟา รวมท้ังการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศทราบ เพ่ือลดทัศนคติในทางลบของคนในชุมชนท่ีมีตอโรงไฟฟา รวมถึงใหรวมมือกับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีในการใหความรูแก
นักเรียน เพ่ือเปนการปลูกฝงความเขาใจท่ีถูกตองใหแกกลุมเยาวชนรุนใหม 

2.4 สงเสริมการดําเนินโครงการชุมชนดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ ดานการพัฒนาอาชีพ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ดานการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน และเสนอโครงการท่ีมีความยั่งยืน มีความพรอม
ในการดําเนินโครงการและสามารถดําเนินการผูกพัน งบประมาณไดภายในปงบประมาณน้ัน ๆ 
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 2. การเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  เพ่ือใหการดําเนินโครงการชุมชนมีการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟา จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑในการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

  2.1 โครงการชุมชนขนาดใหญตามนโยบายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ปแหงสุขภาพ การศึกษา และ
การพัฒนาอาชีพ 

  2.2 ใหกองทุนฯ พิจารณาใหความสําคัญในการดําเนินโครงการชุมชนตามแผนงาน 6 ดานเปนหลัก ในการ
จัดทําแผนงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

   (1) แผนงานท่ี 1 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ 
    (2) แผนงานท่ี 2 ดานการพัฒนาอาชีพ 
    (3) แผนงานท่ี 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    (4) แผนงานท่ี 6 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
    (5) แผนงานท่ี 8 ดานการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม 
    (6) แผนงานท่ี 9 ดานการใชจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินและชวยเหลือผูทุกขยากเดือดรอน 

(หมายเหตุ : อาจเสนอแผนงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวได) 

 3. การจัดประชุมในเวทีประชาคมหมูบาน ชุมชน หรือตําบล 

  การจัดการประชุมในเวที ประชาคมหมูบาน ชุมชน หรือตําบล ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ท่ีเก่ียวของ และเพ่ือใหประชาชนรวมกัน แสดงความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยให
มีผูเขารวมประชุมประชาคม ดังนี้ 

  3.1 ในการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ชุมชน จํานวนคน จะตองไมนอยกวารอยละ 5 ของประชากรท่ีมี
สิทธิ์เลือกตั้งในหมูบาน/ชุมชนนั้น หรือจะตองไมนอยกวารอยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนใน หมูบาน/
ชุมชนนั้น (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 

  3.2 ในการจัดเวทีประชาคมระดับตําบล จํานวนคน จะตองไมนอยกวารอยละ 2 ของประชากรท่ีมีสิทธิ์
เลือกตั้งในตําบลนั้น หรือจะตองไมนอยกวารอยละ 5 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในตําบลนั้น (เลือกอยางใดอยาง
หนึ่ง) 

 4. การกําหนดสัดสวนงบประมาณโครงการชุมชน  

  เพ่ือผลักดันใหเกิดโครงการท่ีมีการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน นําไปสูชุมชนเขมแข็ง และมีทิศทางในการพัฒนา
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟายิ่งข้ึน จึงเห็นควรกําหนดสัดสวนงบประมาณโครงการชุมชน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

-2- 



สัดสวนงบประมาณ 
โครงการชุมชน 

กองทุนพัฒนา
ไฟฟาประเภท ก 

กองทุนพัฒนาไฟฟาประเภท ข 

งบประมาณ
มากกวา  

20 ลานบาทตอป 

งบประมาณไมเกนิ 
20 ลานบาทตอป 

แตมากกวา  
5 ลานบาทตอป 

งบประมาณ 
ไมเกิน  

5 ลานบาทตอป 

โ ค ร ง ก า ร
ขนาดใหญ 

ตามนโยบาย     

ไมกําหนด 

ด า น สุ ข ภ า พ  ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ 
การพัฒนาอาชีพ 

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 10 

โครงการชุมชน (งบประมาณสูงกวา 
300,000 บาทตอโครงการ) 

ไมนอยกวา 
รอยละ 50 

ไมนอยกวา 
รอยละ 50 

ไมนอยกวา 
รอยละ 50 

โ ค ร ง ก า ร
ขนาดเล็ก 

โครงการชุมชน (งบประมาณไมเกิน 
300,000 บาทตอโครงการ) 

ไมเกิน 
รอยละ 30 

ไมเกิน 
รอยละ 30 

ไมเกิน 
รอยละ 40 

หมายเหตุ : - กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ ประเภทโรงไฟฟาพลังนํ้า ไมกําหนดสดัสวนงบประมาณโครงการชุมชน 

- พ้ืนท่ีประกาศท่ีเปนเขตเมือง ไดแก กรุงเทพมหานคร กรณีท่ีมีประเด็นปญหาในทางปฏิบัติไมสามารถดําเนินการได
ตามสดัสวนท่ีกําหนด ใหกองทุนฯ นําเสนอเหตุผล ความจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาเปนรายกรณ ี

 

 5. การอนุมัติโครงการชุมชน 

  การจัดทําโครงการชุมชน ใหดําเนินการวิเคราะหกลั่นกรองแผนงานและโครงการตามคูมือการกลั่นกรอง
แผนงานประจําปงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(3) และคูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กองทุนพัฒนาไฟฟาและการเสนอแผนงานประจําป โดยสามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา 
สํานักงาน กกพ. (http://pdf.erc.or.th) นอกจากนี้ ใหกองทุนฯ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ คูมือ และมติ กกพ. รวมถึง สรุปความเห็นและขอสังเกตตอการพิจารณาแผนงานประจําป และอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยมีแนวทางการอนุมัติโครงการชุมชน ดังนี้ 

  (1) โครงการชุมชนขนาดใหญตามนโยบาย และโครงการชุมชนท่ีมีงบประมาณสูงกวา 300,000 บาท 
ตอโครงการ ใหเสนอ กกพ. เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน 

  (2) โครงการชุมชนขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณไมเกิน 300,000 บาทตอโครงการ ให คพรฟ. เปนผูพิจารณา
อนุมัติโครงการ ท้ังนี้ ใหดําเนินการผูกพันงบประมาณภายในปงบประมาณนั้นๆ โดยมิใหผูกพันงบประมาณขามป 

  เม่ือ คพรฟ. อนุมัติโครงการขางตนแลว ใหสงโครงการ พรอมขอสรุปเสนอ กกพ. เพ่ือขออนุมัติงบประมาณโดยเร็ว 

 6. การกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการชุมชน (หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินโครงการ) 

  เพ่ือเปนการปรับปรุงกระบวนการทํางานของกองทุนฯ ใหเปนระบบ และสามารถดําเนินงานตามแผนงาน 
ไดตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ จึงเห็นควรกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการชุมชน สําหรับโครงการ
ชุมชนท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินโครงการ ดังนี้ 

  5.1 การทําบันทึกขอตกลงกับหนวยงานของรัฐ เม่ือไดรับอนุมัติแผนงานประจําปเรียบรอยแลว ใหกองทุนฯ 
จัดทําบันทึกขอตกลงกับหนวยงานของรัฐใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงผล
การพิจารณาโครงการจาก คพรฟ. หากพนระยะเวลาดังกลาว ใหกองทุนฯ เสนอยกเลิกการดําเนินโครงการชุมชน 
และสงคืนเงินพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหสํานักงาน กกพ. 
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  5.2 หนวยงานของรัฐท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ใหดําเนินการจัดทําสัญญากับผูรับจาง ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันท่ีลงนามในบันทึกขอตกลงกับกองทุนฯ กรณีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหดําเนินการ
และกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ หากพนระยะเวลาดังกลาว ใหกองทุนฯ เสนอยกเลิกบันทึก
ขอตกลงกับหนวยงานนั้น และติดตามใหคืนเงิน พรอมดอกเบี้ย (ถามี) แลวนําสงเงินคืนใหสํานักงาน กกพ. 

 6. การกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการชุมชน (คณะบุคคลเปนผูดําเนินโครงการ) 

  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
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แนวทางการจัดทําคําของบประมาณในการบริหารจัดการ 

ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และ ข 

รายการงบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณในการบริหารจัดการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การจัดทําคําขอ
งบประมาณในภาพรวม 

1.1 กองทุนฯ ควรกํากับดูแลใหมีการเบิกจายเงินงบดําเนินการ ไมนอยกวารอยละ 96 และงบลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 ของงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติในแตละป ตามมติ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ัง ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาตามวัตถุประสงคของโครงการ และรายงานใหสํานักงาน กกพ. 
ทราบ เพ่ือใชประกอบการพิจารณางบประมาณในปถัดไป 

1.2 กองทุน ตองปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ และมติ กกพ. รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของใหครบถวน และตั้งงบประมาณรายจายในการบริหารจัดการ
ประจําป ภายใตกรอบงบประมาณท่ี กกพ. เห็นชอบ ท้ังน้ี ใหดําเนินการตามแบบฟอรม กฟ. 97(3) -07/1-3 พรอมท้ังจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณาใหครบถวน 

1.3 กองทุนฯ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยใหความสําคัญกับการตั้งรายการคาใชจายท่ีจําเปนข้ันต่ําเปนลําดับแรก และมีความสอดคลองกับ
ภารกิจในการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณในแตละปอยางเปนรูปธรรม รวมท้ัง คํานึงถึงรายจายท่ีจะเกิดภาระผูกพันสําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป 
เชน รายจายประจําดานบุคลากร และรายการคาเชาระยะยาว/เชาตอเน่ือง เปนตน 

1.4 พิจารณาจัดกิจกรรม ฝกอบรม ศึกษาดูงานตามความจําเปนโดยประหยัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และใหความรูแกผูท่ีเก่ียวของ ใหสามารถดําเนินงานไดครอบคลุมทุกภารกิจ
ของกองทุนไดจริง 

1.5 ใหสามารถถัวจายคาบริหารจัดการไดเฉพาะรายจายดําเนินการ เพ่ือใหเกิดวินัยและมีการบริหารงบประมาณไดอยางเหมาะสม 
1.6 หากกองทุนฯ มีความประสงคท่ีจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการคาใชจาย ท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีไดรับอนุมัติ ใหดําเนินการตามระเบียบเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงรายการ 

และนําเสนอ กกพ. เพ่ือพิจารณาตอไป 
1.7 ใหมีการบันทึกขอมูลงบประมาณในการบริหารจัดการโดยเสนอผานระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ใหครบถวนตามกําหนดระยะเวลาการเสนอแผนงาน ในกรณีท่ี

กองทุนฯ นําเขาขอมูลไมครบถวนสมบูรณจะไมพิจารณาอนุมัติแผนงาน 
2. รายจายบุคลากร 2.1 ใหระบุจํานวน ตําแหนง อัตราเงินเดือนในแตละตําแหนงและระยะเวลาในการจางใหชัดเจน 

2.2 ใหคํานึงถึงภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และในการจางเจาหนาท่ีกองทุนตองคํานึงถึงภาระผูกพันดานงบประมาณท่ีสอดคลองกับงบประมาณประจําป
ท่ีไดรับ รวมท้ัง พิจารณาถึงการบริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน กกพ. ประจําเขตแตละแหง เพ่ือใหเกิดการใช
จายงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดกับกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 

2.3 การจางเจาหนาท่ีกองทุนฯ กรณีเมื่อครบสัญญาใหจางตอไดคราวละ 1 ป โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปและสามารถตอสัญญาได หรือจางเหมาปตอป 
โดยสามารถตอสัญญาจางได และใหชะลอการจางเจาหนาท่ีเพ่ิม เวนแตมีภารกิจจําเปนตองปฏิบัติงานกองทุนฯ ใหจางไดคราวละไมเกิน 1 ป โดยระบุระยะเวลาสิ้นสุด
สัญญาไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 2563 

2.4 ใหกองทุนฯ อางอิงอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานกองทุนฯ จากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนไปตาม
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ประกาศ กกพ. เรื่อง คาใชจายในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ พ.ศ. 2555 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) และสามารถปรับข้ึนอัตรา
เงินเดือนได โดยเปนไปตามประกาศดังกลาว 

- คาตอบแทนลวงเวลาใหเบิกจายเฉพาะเจาหนาท่ีกองทุนฯ โดยตั้งอยูในคาใชสอย ท้ังน้ี ตองไมเกิน 4 ช่ัวโมงตอวันในเวลาทําการ และไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันในวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ โดยคิดคํานวณ ดังน้ี คาตอบแทนลวงเวลา = ((คาตอบแทนรายเดือน / 240) x 1.5) x จํานวนช่ัวโมงทํางานลวงเวลา 

3. รายจายดาํเนินการ - ใหตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการตามภารกิจในการดําเนินงานท่ีจําเปนข้ันต่ํา เชน คาจางเหมาบริการ คาเชาอาคาร คาเชายานพาหนะ คาใชจายในการสรรหา คพรฟ. 
คพรต. ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศทดแทนหรือกรณีครบวาระ และคาใชจายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนตน 

3.1 รายการคาเบ้ียประชุม 
คาตอบแทน คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดืม่ 
(สําหรับการประชุม) 

- ประมาณการคาใชจายใหสอดคลองกับความเปนจริงและเหมาะสม รวมท้ังเปนไปตามระเบียบ ประกาศ กกพ. ท่ีกําหนด  
- ใหระบุจํานวนเงิน จํานวนครั้ง และอัตราคาใชจายในแตละรายการใหมีความชัดเจน 
- การตั้งคาเบ้ียประชุมไมควรเกินรอยละ 30 ของวงเงินงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีไดรับในแตละป (รวมเงินสมทบจากปกอนหนา) 
 

3.2 รายการคาเชาพาหนะ - พิจารณาใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับในแตละป โดยระบุระยะเวลาในการเชา เพ่ือขออนุมัติเชาผูกพันตอเน่ืองใหชัดเจน  
- กรณีกองทุนขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณในการบริหารจัดการนอย ควรพิจารณาดําเนินการเชายานพาหนะเปนครั้งคราว ใหสอดคลองกับภารกิจแทนการเชาเปนสัญญาผูกพัน

ตอเน่ือง เพ่ือลดภาระคาใชจายผูกพันสําหรับการดําเนินงานระยะตอไป 
- ใหจัดทําทะเบียนการใชงานรถของกองทุนฯ ใหเรียบรอย และเปนปจจุบัน 

3.3 คาจางเหมาบริการ - ใหระบุตําแหนง จํานวนท่ีจาง และอัตราเงินเดือนในแตละตําแหนงใหชัดเจน  
- ใหคํานึงถึงภาระงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลท่ีชัดเจน และคํานึงถึงภาระผูกพันดานงบประมาณท่ีสอดคลองกับขนาดของกองทุน ท้ังน้ี ควรเปนลักษณะ

รายการคาจางเหมาบริการตรวจสอบบัญชี คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย หรือคาจางเหมาบริการทําความสะอาด เปนตน 
3.4 คาใชจายดาน
สวัสดิการ 

- คาเบ้ียประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ ของ คพรฟ. ภาคประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งแตงตั้งของ คพรฟ. และเจาหนาท่ีกองทุนฯ มีอัตราดังน้ี (1) กองทุน
ประเภท ก ใหเบิกจายไดในวงเงินไมเกินคนละ 6,000 บาท และ (2) กองทุนประเภท ข ใหเบิกจายไดในวงเงินไมเกินคนละ 5,000 บาท 

- คาตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาท่ีกองทุนฯ ใหเบิกจายไดในวงเงินไมเกินคนละ 4,000 บาท โดยรวมคาฉีดวัคซีนปองกันไขวัดใหญตามท่ีจายจริง 
- คาเครื่องแบบ/ยูนิฟอรม ใหเบิกจายตามความจําเปนโดยประหยัด โดยใหเบิกจายไดในวงเงินไมเกินคนละ 3,000 บาท ท้ังน้ี ใหเบิกจายไมเกิน 1 ครั้งตอสองป 

4. รายการครุภณัฑและ
สิ่งกอสราง 

- คาครุภัณฑ ใหระบุช่ือครุภัณฑ จํานวนหนวยครุภัณฑ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหครบถวนซึ่งตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑและคุณลักษณะเฉพาะ
ของสํานักงบประมาณ รวมท้ังเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือสวนราชการอ่ืน ท้ังน้ี หากตองการ
จัดซื้อครุภัณฑท่ีมีราคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานดังกลาว ใหระบุเหตุผลและความจําเปนในการใชงานประกอบการพิจารณา  

- สิ่งกอสราง ใหระบุรายละเอียดปริมาณงาน ประมาณการราคา และแบบแปลนการกอสราง และคาใชจายในการดําเนินงาน (ถามี) เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการกอสรางของทางราชการ 
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5. เงินอุดหนุน - ใหตั้งงบประมาณตามความจําเปน โดยระบุวัตถุประสงคการนําไปใชใหชัดเจน 
- กําหนดกรอบในการตั้งงบประมาณไมเกินรอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณในการบริหารจัดการท่ีไดรับในแตละปงบประมาณ ท้ังน้ี ไมเกิน 200,000 บาทตอป 

6. รายจายอ่ืน - ใหกองทุนฯ ประเภท ก จัดสรรงบประมาณบริหารจัดการสําหรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนและโครงการชุมชนในพ้ืนท่ี 
- ใหจัดสงรายละเอียดในการดําเนินงานในแตละรายการใหชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา เชน โครงการประชาสัมพันธ โครงการจัดทําแผนงานประจําปของกองทุนพัฒนาไฟฟา 

โครงการการศึกษาดูงาน และโครงการพัฒนาศักยภาพ เปนตน เพ่ือใหสามารถควบคุมงบประมาณในแตละรายการไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และ กกพ. 
6.1 คาใชจายในการ
ฝกอบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน 

- ใหเสนอขอตั้งงบประมาณภายหลังจากหักคาใชจายจําเปนข้ันต่ําแลวท้ังหมด โดยจัดทําคําของบประมาณเทาท่ีจําเปน เหมาะสม และเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนท่ีชัดเจน 
- ใหระบุรายละเอียดการดําเนินการ ประกอบดวย ช่ือแผนงาน/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวมโครงการ ข้ันตอน/วิธีการดําเนินงาน 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ งบประมาณคาใชจายหรือเงินลงทุน ผูรับผิดชอบ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แผนการจัดการหลังสิ้นสุดโครงการ รางกําหนดการ 
- กองทุนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไดเฉพาะวันและเวลาเทาน้ัน 
- ใหรายงานผลการศึกษาดูงานใหสํานักงาน กกพ. ตามแบบฟอรม กฟ. 97(3) -23 ภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ 

6.2 การศึกษาดูงาน
ตางประเทศ 

- กรอบงบประมาณในการดําเนินโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในตางประเทศแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
 (1) กองทุนประเภท ก สามารถตั้งงบประมาณสําหรับโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 20 ของคาใชจายในการบริหารจัดการ แตตองไม

เกินหาลานบาทตอป 
 (2) กองทุนประเภท ข สามารถตั้งงบประมาณสําหรับโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 40 ของคาใชจายในการบริหารจัดการ แตตองไม

เกินสองลานบาทตอป 
- ใหสามารถศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนหรือบวกสาม ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี 
- การศึกษาดูงานในตางประเทศของกองทุนฯ ท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินการในปแรก ใหพิจารณาการศึกษาดูงานภายในประเทศกอน เพ่ือใหเขาใจลักษณะการดําเนินงานภายในประเทศ

และมีพ้ืนฐานองคความรู ขอเปรียบเทียบ รวมท้ังขอสังเกตและขอซักถามตางๆ สําหรับนําไปใชประโยชนในการศึกษาดูงานในตางประเทศ ท้ังน้ี เปนไปตามมติ กกพ.  
ในการประชุมครั้งท่ี 47/2561 (ครั้งท่ี 548) เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

- ใหศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของโรงไฟฟา การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับทองถ่ินของตนเองได หรือการจัดการชุมชนและ 
ผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ีท้ังชวงกอน ระหวาง และหลังการสรางโรงไฟฟา โดยจํานวนวันท่ีศึกษาดูงานสถานท่ีดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 ของระยะเวลาเดินทางศึกษาดูงาน
ท้ังหมด เชน เดินทาง 5 วัน ตองมีการศึกษาดูงาน 3 วัน เดินทาง 6 วัน ตองมีการศึกษาดูงาน 4 วัน เปนตน 

- ใหระบุรายละเอียดการดําเนินการ ประกอบดวย ช่ือแผนงาน/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวมโครงการ ข้ันตอน/วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ งบประมาณคาใชจายหรือเงินลงทุน ผูรับผิดชอบ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แผนการจัดการหลังสิ้นสุดโครงการ รางกําหนดการ 

- ใหเบิกจายคาใชจายไดเทาท่ีจายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด 
- ใหสามารถศึกษาดูงานตางประเทศไมเกิน 1 ครั้งตอสองป 
- กองทุนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไดเฉพาะวันและเวลาเทาน้ัน 
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รายการงบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณในการบริหารจัดการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ใหรายงานผลการศึกษาดูงานใหสํานักงาน กกพ. ตามแบบฟอรม กฟ. 97(3) -23 ภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ 
- ใหมีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟา (สวนกลาง) เขารวมสังเกตการณศึกษาดูงานดวยอยางนอย 2 คน โดยใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟา 

(สวนกลาง) ท้ังน้ี ตามความจําเปนและเหมาะสม 
หมายเหตุ : ใหดําเนินการตามคูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟาและการเสนอแผนงานประจําป และคูมือการกลั่นกรองแผนงานประจําป ของกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(3) ท่ี

กําหนด  
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แนวทางการจัดทําคําของบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 

ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และ ข 

ประเภทโครงการ การจัดทําคําของบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการชุมชน 

1. การจัดทําคําขอ
งบประมาณในภาพรวม 

1.1 กองทุนฯ ปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. วาดวยกองทุนพัฒนาไฟฟา เพ่ือการพัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ิน 
ท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 
หลักเกณฑ คูมือ และมติ กกพ. รวมถึง สรุปความเห็นและขอสังเกตตอการพิจารณาแผนงานประจําป 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหครบถวน 

1.2 การจัดทําโครงการชุมชนเพ่ือเสนอของบประมาณ ตองสามารถดําเนินการผูกพันงบประมาณไดภายใน
ปงบประมาณน้ันๆ อยางไรก็ตาม กองทุนฯ สามารถเสนอขอจัดทําโครงการลักษณะตอเน่ืองท่ีมีการ
ดําเนินงานประมาณ 3 ป ได โดยใหเบิกจายงบประมาณปตอป เชน โครงการกอสรางขนาดใหญ และ
โครงการจัดจางบุคลากรทางการศึกษา เปนตน และใหจัดสงรายละเอียดแผนการดําเนินโครงการใน
ระยะเวลา 3 ป หรือแผนการดําเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการดวย เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
กกพ. ท้ังน้ี โครงการท่ีมีการผูกพันสัญญางบประมาณรายจายของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ
เกินกวา 1 ป จะตองมีงบประมาณรวมไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณรายจายของปตอไป  
ตามระเบียบ กกพ. มาตรา 97(3) ในขอ 45 

1.3 กองทุนฯ ขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนจํากัด สามารถนํางบประมาณในการ
ดําเนินโครงการชุมชนไปสมทบกับงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนในปงบประมาณถัดไปได
มากกวา 1 ป เพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอตอการเสนอโครงการชุมชนขนาดใหญ 

1.4 ในกรณีท่ีกองทุนฯ เสนอโครงการชุมชนขนาดใหญท่ีเปนโครงการตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะโครงการกอสรางท่ีมีคาใชจายในการดูแลรักษาภายหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จ หรือตอง
มีการขออนุญาตจากหนวยงานราชการกอนดําเนินโครงการ เพราะมีกฎหมายกําหนดไว ใหหนวยงาน
ราชการในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของเปนผูดําเนินโครงการดังกลาว 

1.5 ในกรณีท่ีกองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน/สิ่งกอสราง
ขนาดใหญ ใหมีการต้ังชื่อหรือนําสัญลักษณของกองทุนพัฒนาไฟฟาไปประกอบเปนสวนหนึ่งของ
โครงสรางพ้ืนฐาน/สิ่งกอสรางดังกลาว เพ่ือสื่อในเชิงสัญลักษณวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาไฟฟา และเพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 

- แบบฟอรม กฟ. 97(3) – 01, กฟ. 97(3) – 02, กฟ. 97(3) – 03, กฟ. 
97(3) - 06, กฟ. 97(3) - 08, กฟ. 97(3) – 09 และ กฟ. 97(3) – 10 
และแบบฟอรม กฟ 97(3) – 22 สําหรับโครงการชุมชนขนาดใหญ 
(งบประมาณสูงกวา 300,000 บาทตอโครงการ) โดยใหกองทุนฯ 
แนบเอกสารดังกลาวผานระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ใหถูกตอง
และครบถวน  

- เอกสารแสดงการตรวจสอบความซ้ําซอนกับงบประมาณของ
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

- ผลการดําเนินโครงการหรือผลการประเมินโครงการท่ีผานมา (กรณีท่ี
เปนโครงการตอเน่ือง) 

- กรณีมีเงินสมทบจากหนวยงานอ่ืนใหระบุงบประมาณและปริมาณ
งานของหนวยงานท่ีสนับสนุน และงบประมาณท่ีขอสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟา 
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ประเภทโครงการ การจัดทําคําของบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการชุมชน 

1.6 ใหกองทุนฯ จัดทําคําของบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดใหถูกตอง 
และครบถวน 

1.7 จํานวนโครงการท่ีผูรับผิดชอบโครงการรับผิดชอบควรพิจารณาความเหมาะสมและความสามารถ 
ในการบริหารจัดการของผูรับผิดชอบ และควรกระจายผูรับผิดชอบโครงการอยางท่ัวถึง 

1.8 การตั้งช่ือโครงการควรใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีทําและสะทอนการดําเนินงานอยางแทจริง ตาม
หลักเกณฑการตั้งช่ือ ประกอบดวย “โครงการ”+ ประเภทโครงการ + รายละเอียด +สถานท่ี
(หมูบาน/ตําบล) เชน โครงการกอสรางเวทีมวย และจัดซื้ออุปกรณกีฬามวย ต.ลาดบัวขาว ม.2 

1.9 ใหกําหนดตัวช้ีวัดในการดําเนินโครงการชุมชน ผลลัพธและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการใหแลวเสร็จอยาง
ชัดเจนและวัดผลไดจริง  

1.10 ตองตรวจสอบโครงการชุมชนวาไมซ้ําซอนกับแผนงานงบประมาณ และโครงการของหนวยงานท่ีมี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรงซึ่งดําเนินการอยูแลว 

1.11 ใหหนวยงานราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินโครงการ โดยจัดซื้อจัดจางตาม
กฎหมายการจัดซื้อจัดจางท่ีเก่ียวของสําหรับโครงการในลักษณะ ดังน้ี 

   (1) โครงการชุมชนท่ีเปนภารกิจของหนวยงานราชการ  
   (2) การดําเนินการบนพ้ืนท่ีของหนวยงานราชการ หรือการดําเนินการแลวสงมอบใหหนวยงานราชการ

เมื่อแลวเสร็จ  
   (3) การดําเนินโครงการเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ตัวอยางเชน โครงการ

กอสรางขนาดใหญ การสรางถนน การสรางสะพาน การขยายเขตประปา และการขยายเขตไฟฟา เปนตน  
1.12 หากหนวยงานราชการดังกลาว ไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากไมมีความพรอมในการดําเนินการ 

ใหขอความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดในระดับท่ีสูงกวารับเปนผูดําเนินการแทน  
1.13 กองทุนฯ อาจขอความรวมมือจากหนวยราชการท่ีไดรับงบประมาณ ในการพิจารณาแตงตั้ง

ประชาชน หรือ คพรฟ. เขารวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง หรือกรรมการตรวจรับ เพ่ือใหเกิดการมี
สวนรวมในการดําเนินโครงการของประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศ ตามเจตนารมณของกองทุนพัฒนา
ไฟฟาตอไป 

1.14 ใหมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุกองทุนใหครบถวน เพ่ือใหสามารถติดตามและตรวจสอบการใชงานได 
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ประเภทโครงการ การจัดทําคําของบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการชุมชน 

1.15 สําหรับโครงการชุมชนขนาดใหญ (งบประมาณสูงกวา 300,000 บาทตอโครงการ) ใหกองทุนฯ 
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารพรอมท้ังจัดเรียงเอกสาร ตามลําดับ ตาม
แบบฟอรม กฟ. 97(3) – 22 (Checklist) โดยถือเปนการรับรองความถูกตองและความครบถวนของ
เอกสารท่ีกองทุนฯ เสนอให กกพ. เพ่ือพิจารณา 

1.16 ใหมีการบันทึกขอมูลโครงการชุมชนโดยเสนอผานระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ใหครบถวน
ตามกําหนดระยะเวลาการเสนอโครงการ ในกรณีท่ีกองทุนฯ นําเขาขอมูลไมครบถวนสมบูรณจะ
ไมพิจารณาอนุมัติแผนงาน  

2. โครงการประเภท
กอสราง (1)  

- ตองเปนหนวยงานราชการเปนผูดําเนินการดานสาธารณูปโภคโดยใหเสนอเฉพาะโครงการท่ีอยูใน
แผนพัฒนาตําบล/ชุมชน 

- หามมิใหดําเนินงานบนท่ีดินสวนบุคคล หรือพ้ืนท่ีสงวนหวงหามของทางราชการ ยกเวนโครงการกอสราง
ระบบประปา หรือขุดเจาะนํ้าบาดาล 

- เสนอโครงการกอสรางท่ีมีความครบถวน สมบูรณ และสามารถใชประโยชนไดภายหลังการดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
- ดําเนินการกอสรางตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือ

เจาของพ้ืนท่ีกอนดําเนินการ 
- ตองมีผูรับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ือง 

- เอกสารประมาณการราคา 
- แบบรูปรายการ/แบบแปลน/ปริมาณงานกอสราง 
- ใหผูรับผิดชอบ เชน วิศวกร สถาปนิก หรือนายชาง ลงลายมือช่ือ

รับรองใหครบถวน 

3. โครงการประเภท
จัดซื้อ (2)  

- หามจัดซื้อสิ่งของเพ่ือแจกจายใหกับบุคคลหรือผูเขารวมโครงการเปนการเฉพาะราย 
- หามจัดซื้อสิ่งของท่ีผานการใชงานมาแลว 
- ใหดําเนินการจัดซื้อใหเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑและคุณลักษณะหนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของกําหนด 

- ใหพิจารณาสถานท่ีจัดเก็บสิ่งของท่ีจัดซื้อใหมีความปลอดภัย รวมท้ังประชาชนสามารถเขาไปใช
ประโยชนไดโดยสะดวก 

- ตองมีผูรับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ือง เชน คาซอมแซมอุปกรณ และคาอะไหล เปนตน 
- กรณีการจัดซื้อสิ่งของลักษณะเดียวกันจํานวนมาก อาจพิจารณารวมดําเนินการจัดซื้อในคราวเดียวกัน 
เพ่ือลดรายจายในการดําเนินโครงการ และเพ่ิมอํานาจตอรอง 

- ประมาณการราคา ประกอบดวย จํานวนสิ่งของท่ีจัดซื้อและราคาตอ
หนวย และสืบราคาอยางนอย 3 ราย  

- คุณลักษณะเฉพาะสิ่งของท่ีจัดซื้อ 
- รายละเอียดสถานท่ีจัดเก็บ และผูรับผิดชอบดูแลรักษาท่ีชัดเจน 
- เอกสารแสดงการยินยอมเปนผูรับภาระคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ือง 

ภายหลังท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
- แนวทางการบริหารจัดการรายได (ถามี) เพ่ือใหโครงการมีความยั่งยืน 
- กรณีจัดซื้อสิ่งของแลวจัดเก็บไวในท่ีสวนบุคคล ใหช้ีแจงเหตุผลความ

จําเปนใหชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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4. โครงการประเภท 
จัดจาง (3) 

- กรณีเปนการจางตอเน่ือง ใหจัดสงผลการประเมินการจางท่ีผานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา - เหตุผลความจําเปนในการจัดจาง 
- จํานวน ระยะเวลา และรายละเอียดอัตราเงินเดือนแตละบุคคลท่ีชัดเจน 
- คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลท่ีจะจัดจาง 

5. โครงการจัดงาน
กิจกรรม และงาน
ประเพณ ี(4)  

- สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีประกาศใหดําเนินการในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟา โดยให
คํานึงถึงความจําเปน และดําเนินการโดยประหยัด 

- ใหมีการประชาสัมพันธการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโดยกองทุนพัฒนาไฟฟาใหชัดเจน 
- ใหรายงานผลการดําเนินงานแกสํานักงาน กกพ. ภายใน 30 วัน หลังดําเนินการแลวเสร็จ เพ่ือ
ประกอบการติดตามประเมินผลตอไป 

- รายละเอียดคาใชจายท่ีชัดเจนในแตละกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  
- แผนงานดําเนินงาน และแนวทางการวัดผลประเมินผลความสําเร็จ

ของโครงการ 
- หลักฐานผลการดําเนินโครงการในปกอนหนา ท่ีแสดงใหเห็นการ

ประชาสัมพันธการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโดยกองทุน
พัฒนาไฟฟาใหชัดเจน 

- โครงการจัดงานกิจกรรมและงานประเพณีทีมีงบประมาณสูงกวา 
300,000 บาทตอโครงการ ใหมีผูสังเกตการณจากเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิ บัติ งานกองทุนพัฒนาไฟฟาใน พ้ืน ท่ีประกาศ ท่ีเ ก่ียวของ 
สื่อมวลชน และหนวยงานราชการ 

6. โครงการสงเสรมิและ
พัฒนาอาชีพ (5)  

- ใหดําเนินการในลักษณะของกลุมอาชีพ ท่ีไดรับการจดทะเบียนรับรองจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการ มีระเบียบและวิธีการบริหารจัดการของกลุม และประมาณการคาใชจายใน
แตละรายการ ตามหลักเกณฑของทางราชการใหครบถวน 

- ใหประเมินผลการดําเนินโครงการ และประโยชนท่ีไดรับจากโครงการโดยหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของใน
พ้ืนท่ี พรอมท้ังลงนามรับรองใหครบถวนจัดสงใหสํานักงาน กกพ. เพ่ือประกอบการติดตามประเมินผลตอไป 

 
 
 

- เอกสารแสดงการจดทะเบียนกลุมอาชีพ ท่ีไดรับการรับรองจาก
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

- ระเบียบและวิธีการบริหารจัดการของกลุม 
- ประมาณการคาใชจายในแตละรายการท่ีชัดเจน 
- แนวทางการบริหารจดัการโครงการท่ียั่งยืน 
- กรณีของบประมาณตอเน่ือง ใหจัดสงผลการประเมินโครงการโดย
หนวยงานราชการในพ้ืนท่ี พรอมท้ังผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
ภาพถายการดําเนินงานในปจจุบัน บัญชีประจําปท่ีผานมา จํานวน
สมาชิก และแผนการดําเนินงานในสวนท่ีจะรับงบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมเติมใหชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

- หลักฐานผลการดําเนินโครงการในปกอนหนา ท่ีแสดงใหเห็นการ
ประชาสัมพันธการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโดยกองทุน
พัฒนาไฟฟาใหชัดเจน 
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-โครงการสงเสริมอาชีพท่ีมีงบประมาณสูงกวา 300,000 บาทตอ
โครงการ ใหมีผูสังเกตการณจากเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศท่ีเก่ียวของ สื่อมวลชน และหนวยงานราชการ 

7. โครงการมอบ
ทุนการศึกษา (6)  

- ใหสงหลักเกณฑในการใหทุนการศึกษาพรอมกับแผนการดําเนินงานใหแกสํานักงาน กกพ. พิจารณา 
- ใหพิจารณากลั่นกรอง และกําหนดหลักเกณฑในการใหทุนการศึกษาเรียนดี ในรูปแบบการสนับสนุน

ทุนการศึกษาตอเน่ืองจนจบระดับปริญญาตรี เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีความรูใหกลับมาทํางานเพ่ือพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ี  

- นักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษาจะตองเปนเยาวชนในพ้ืนท่ีประกาศ 
- ใหจัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหเปนการจัดงานรวมกันในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือสามารถ

ประชาสัมพันธรวมกัน และลดคาใชจายในการจัดงาน 
- ใหรายงานผลการดําเนินงานแกสํานักงาน กกพ. ภายใน 30 วัน หลังดําเนินการแลวเสร็จ เพ่ือประกอบการ

ติดตามประเมินผลตอไป 

- รายช่ือคณะกรรมการดานการศึกษาซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ

ในพ้ืนท่ีรวมดวย 

- หลักเกณฑในการใหทุนการศึกษา จํานวนทุน งบประมาณท่ีสนับสนุน  

- แผนการดําเนินงาน 

- แนวทางการวัดผล/ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 

- โครงการมอบทุนการศึกษาท่ีมีงบประมาณสูงกวา 300,000 บาทตอ
โครงการ ใหมีผูสังเกตการณจากเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศท่ีเก่ียวของ สื่อมวลชน และหนวยงานราชการ 

8. โครงการประเภท
การศึกษาดูงาน หรือการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูเก่ียวของกับกองทุนฯ (7)  

- ใหดําเนินโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเสริมสรางทัศนคติเชิงบวกตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาและการอยู
รวมกันระหวางชุมชนกับโรงไฟฟา โดยอาจเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานระหวาง
กองทุนพัฒนาไฟฟาอ่ืนๆ โครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตางๆ 

- การเสริมสรางความรูในการดําเนินการพัฒนาชุมชนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีคํานึงถึงผลประโยชน
ในการพัฒนาชุมชนเปนสําคัญ โดยใหดําเนินการเปนการศึกษาดงูานในภาพรวมของตําบล และมีการนําผล
การศึกษาดูงานมาพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรมตอไป 

- ใหคัดเลือกประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศ(โดยไมนับรวม คพรฟ. คพรต. และเจาหนาท่ีกองทุน) เขารวม
โครงการในสัดสวนมากกวาขาราชการหรือเจาหนาท่ีกองทุนท่ีเขารวมโครงการ 

- การดําเนินโครงการซึ่งมีผูเขารวมเฉพาะ คพรฟ. คพรต. และเจาหนาท่ีกองทุน ใหใชงบประมาณในการ
บริหารจัดการเทาน้ัน 

- ใหกําหนดสัดสวนงบประมาณ ดังน้ี  
   (1) กองทุนประเภท ก สามารถตั้งงบประมาณไดไมเกินรอยละ 5 ของงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 
   (2) กองทุนประเภท ข สามารถตั้งงบประมาณไดไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
     ชุมชน แตตองไมเกิน 5 ลานบาท/ป 

- หากกองทุนฯ ตั้งงบประมาณเกินสัดสวนท่ีกําหนดและถูกตรวจสอบพบในภายหลังจะถูกดําเนินการเรียกเงิน
คืนตอไป 

- รายละเอียดผูเขารวมโครงการ พรอมหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม 
- รายละเอียดกําหนดการท่ีระบุสถานท่ี ระยะเวลา และจํานวน

ผูเขารวมท่ีชัดเจน 
- ประมาณการคาใชจาย ตามอัตราท่ีกําหนดไวในประกาศ และ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- แนวทางการนําผลการศึกษาดูงานมาพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
- กรณีเปนการดําเนินโครงการตอเน่ือง ใหมีผลการดําเนินโครงการ 

และผลการประเมินโครงการท่ีไดดําเนินการแลว เพ่ือประกอบการ
พิจารณารวมดวย 
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ประเภทโครงการ การจัดทําคําของบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการชุมชน 

- กองทุนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไดเฉพาะวันและเวลาเทาน้ัน 
- ใหรายงานผลการดําเนินงานแกสํานักงาน กกพ. ภายใน 30 วัน หลังดําเนินการแลวเสร็จ เพ่ือประกอบการ
ติดตามประเมินผลตอไป 

ท้ังน้ี ให คพรฟ. กํากับดูแลใหผูรับผิดชอบโครงการจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน ใหครบถวน 
- ใหพิจารณากลุมผูเขารวมโครงการ ไมใหซ้ํา ในระยะเวลา 2 ป (ปเวนป) 
- ให คพรฟ. จัดทํารายงานผลการประเมินผลการใชจายเงิน ประโยชนท่ีไดรับ และความคุมคาในการดําเนิน
โครงการศึกษาดูงาน ในภาพรวม เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในปงบประมาณถัดไป 
(แบบฟอรม กฟ. 97(3)-23) 

- คพรฟ. นําผลท่ีไดจากการศึกษาดูงาน มาพัฒนา ตอยอดใหเกิดการดําเนินโครงการอยางนอย 2 โครงการ 
 

9. การดําเนินโครงการ
ชุมชนนอกพ้ืนท่ีประกาศ 

- ตองเปนโครงการท่ีผานการประชาคมหมูบานหรือตําบลในพ้ืนท่ีประกาศ ซึ่งมีมติเห็นชอบใหดําเนิน
โครงการได 

- ระบุประโยชนท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศไดรับใหชัดเจน 

- เอกสารแสดงการประชาคมในพ้ืนท่ีประกาศท่ีมีมติเห็นชอบใหดําเนิน
โครงการ 

- เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของ กกพ. อ่ืนๆ ใหดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติของโครงการแตละประเภท 

 
 

10. โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภยัพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 

- ใหเสนอของบประมาณมายังสํานักงาน กกพ. เพ่ือขออนุมัติเบิกจายงบประมาณสนับสนุนเปนกรณีๆ 
ตามความจําเปน ภายใตกรอบงบประมาณประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจาก กกพ. 

- ใหเสนอกรอบงบประมาณท่ีจะใชสําหรับการชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

- ใหดําเนินงานตามประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สําหรับกองทุนในพ้ืนท่ี
ประกาศ พ.ศ. 2560 
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ประเภทโครงการ การจัดทําคําของบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการชุมชน 

11. ขอเสนออ่ืนๆ - กองทุนฯ สามารถเสนอโครงการชุมชนประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากแนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
ในการดําเนินโครงการชุมชนท่ีกลาวมาขางตน ท้ังน้ี ใหจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของใหครบถวน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตอไป 

- ใหกําหนดช่ือโครงการใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง ท้ังน้ี กรณีช่ือโครงการเหมือนหรือซ้ํากัน 
ตองระบุสถานท่ีดําเนินการเพ่ิมเติมใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

- ใหกองทุนฯ เสนอของบประมาณแตละโครงการเปนจาํนวนเต็ม 
- ไมดําเนินการในลักษณะแบงซื้อ แบงจาง หรือแบงการดําเนินโครงการท่ีมีลักษณะเดียวกัน บนพ้ืนท่ี

เดียวกัน ออกเปนหลายโครงการ 
- กรณีขอรับการสนับสนุนตอเน่ือง ตองรายงานผลการดําเนินงานหรือความคืบหนา ปญหาอุปสรรค 

ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการท่ีผานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาใหชัดเจน 

 

หมายเหตุ : 1. ใหดําเนินการตามคูมอืการจัดทําแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟาและการเสนอแผนงานประจําป และคูมือการกลั่นกรองแผนงานประจําปของกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(3) ท่ีกําหนด 

2. หามมิใหยืมเงินเพ่ือทดรองจายใหกับโครงการชุมชน ยกเวนโครงการท่ีไมตองผานกระบวนการซื้อจาง เชน โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการประเภทการศึกษาดูงาน หรือพัฒนา
ศักยภาพผูท่ีเก่ียวของกับกองทุน โดยใหคืนเงินยืมทดรองภายใน 30 วัน ตามระเบียบ 

3. กรณีสวนราชการเปนผูเสนอโครงการชุมชน ผลท่ีไดรับจากโครงการตองเปนประโยชนกับประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศโดยตรง 

4. การดําเนินการจัดซื้อจดัจาง การกอสราง ใหปฏิบัติไปตามข้ันตอนของกฎหมาย เน่ืองจากกองทุนพัฒนาไฟฟาอยูภายใตการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
และมีบางรายไดถูกดําเนินคดีอาญา การตรวจติดตามประเมินผล จะถูกดําเนินการโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลอยางเขมงวด 

5. ประเภทโครงการ (1) โครงการประเภทกอสราง สาธารณูปโภค (เฉพาะโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนาตาํบล/ชุมชน) (5) โครงการประเภทสงเสรมิ และพัฒนาอาชีพ 
(2) โครงการประเภทจัดซื้อ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานตางๆ (6) โครงการประเภทโครงการมอบทุนการศึกษา 
(3) โครงการประเภทจัดจาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการทํางาน หรือ ฝกอบรม (7) โครงการประเภทประเภทอ่ืนๆ 
(4) โครงการประเภทจัดงานกิจกรรม และงานประเพณ ี
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ตัวอยางลักษณะโครงการในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานและโครงการ 

 แนวนโยบาย กกพ. เรื่องการจัดแบงประเภทโครงการสําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(3) ประเภท ก และ ข เพ่ือใหการใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟาตามมาตรา 97 (3) ประเภท ก และ ข ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน เกิดประโยชนตอชุมชนมากท่ีสุด รวมท้ังใชเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอโครงการ และ
เปนเกณฑในการพิจารณาอนุมัติโครงการ จึงไดกําหนดแนวนโยบายการจัดแบงประเภทโครงการ เปน 3 กลุม คือ A , B และ C โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 A. โครงการท่ีสนับสนุนใหดําเนินการ : เปนโครงการท่ีมีขอมูลและผลการประเมินวา สวนใหญประสบผลสําเร็จ ไดผลลัพธตามวัตถุประสงค สอดคลองกับนโยบายของ 
กกพ. มีแผนงาน และหนวยงานท่ีรับผิดชอบชัดเจน โดยแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและแนวโนมท่ีโครงการดังกลาวจะประสบความสําเร็จ และมีความยั่งยืน  

 B. โครงการท่ีจะมีการพิจารณากลั่นกรองเปนพิเศษ : เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินงานหรือผลการศึกษาพบวามีบางสวนของโครงการไมตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการท้ังทางดานคุณภาพ และปริมาณ หรือมีการใชประโยชนไดไมครบถวนตามเปาหมายโครงการ 

 C. โครงการท่ีชะลอการสนับสนุนและตรวจสอบผลการดําเนินงาน : เปนโครงการท่ีมีขอมูลจากผลการศึกษา รายงานความกาวหนาหรือการดําเนินงานแลวเสร็จ พบวา
ผลการประเมินดานการจัดการ และผลตรวจสอบไมตรงตามวัตถุประสงค ท้ังทางดานคุณภาพ ปริมาณ  มักมีปญหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการรองเรียน 

กลุมโครงการ 

แผนงานท่ี 

1. ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพ

และสุขภาวะ 

2. ดานการพัฒนา
อาชีพ 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

ประเพณี 

8. ดานการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

9. ดานการใชจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินและ

ชวยเหลือผูทุกขยาก
เดือดรอน 

11. ดานอ่ืนๆ 

A. โครงการ 
ท่ีสนับสนุน 
ใหดําเนินการ 

ดานสุขภาพ สุขภาวะ 

- การสรางเสริมการ
ดูแลสุขภาพ และลด
จํานวนผูเจ็บปวยใน
ชุมชน (4) 

- จัดซื้ออุปกรณเพ่ือ
สนับสนุนดาน
การแพทย การดูแล
สุขภาพ (2) 

- สงเสริมอาชีพดาน
การผลิตและขาย
เช้ือเพลิงใหแก
โรงไฟฟาในพ้ืนท่ี เพ่ือ
การอยูรวมกันอยาง
ยั่งยืน (5) 

- สงเสริมอาชีพของคน
ในชุมชนโดยการใช
ประโยชนจากของเสีย

- ปรับปรุง/กอสราง
ถนนทางเดิน สะพาน 
ทอระบายนํ้า+บอพัก 
ขยายไหลทาง ปรับพ้ืน
คอนกรีตหรือเทลาน ท่ี
อยูภายใตแผนพัฒนา
ของทองถ่ิน (1) 

- กอสรางระบบ
ประปา/วางทอประปา/

- ปรับปรุง/กอสราง
อาคารเรียน โรงอาหาร 
หองนํ้าและอ่ืนๆ ใน
โรงเรียน (1) 

- สนับสนุน และสราง
เสริมเรียนรูดานศาสนาท่ี
ถูกตอง(4) 

- พัฒนาการจัดทํา
อุปกรณสนับสนุนดาน

- พัฒนาระบบ หรือ
จัดซื้ออุปกรณตรวจวัด
คุณภาพอากาศ นํ้า ดิน 
หรือสิ่งแวดลอม (2) 

- พัฒนา จัดทําระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการเพ่ือ
ปองกัน /ลดผลกระทบ

-โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินท่ีดําเนินการตาม
ประกาศ กกพ. เรื่อง 
หลักเกณฑการใช
จายเงินเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน สําหรับกองทุน
พัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี
ประกาศ พ.ศ. 2560 (7) 

-การสนับสนุนเงินดาน
สวัสดิการ ในรูปแบบท่ี
สมาชิกในชุมชนจายเงิน
สมทบดวย โดยเสนอ
ภายใตโครงการประจําป 
ใชงบประมาณใน แตละป(7) 

- เสริมสรางกระบวนการ
มีสวนรวมของคนใน
ชุมชนใหมีทักษะ ความรู 
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กลุมโครงการ 

แผนงานท่ี 

1. ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพ

และสุขภาวะ 

2. ดานการพัฒนา
อาชีพ 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

ประเพณี 

8. ดานการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

9. ดานการใชจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินและ

ชวยเหลือผูทุกขยาก
เดือดรอน 

11. ดานอ่ืนๆ 

- พัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพ ของบุคลากร
ดานสาธารณสุข / จัด
จาง (โรงพยาบาล/ รพ.
สต.) อาทิเชน นักการ
แพทยแผนไทย  
นักบริบาลชุมชน  
ทันตภิบาล (3) 

- ปรับปรุง/กอสราง
อาคารโรงพยาบาลเพ่ือ
ยกระดับการใหบริการ
ดานสาธารณสุข 

- การจัดบริการตรวจ
สุขภาพประชาชน และ
ใหความรูในการเฝา
ระวังปองกันผลกระทบ
ดานสุขภาพ (4) 

ดานกีฬา 

- พัฒนา สงเสริมการ
กีฬาของชุมชน ใน
รูปแบบทีมนักกีฬา เชน 

จากกระบวนการผลิต
ไฟฟา เชน อิฐบล็อก
ผสมเถาถานหิน การ
นําเถาไมยางพารามา
ทดแทนโพแทสเซียมใน
รูปแบบปุยเคมี (5) 

- ฝกอบรมอาชีพให
สามารถตอยอดอาชีพ
ใหคนในชุมชนรายได
เพ่ิมข้ึน เชน พัฒนา/
อบรมมัคคุเทศนทองถ่ิน 
ยุวมัคคุเทศก (5) 

- โครงการสงเสริม
อาชีพ แกบุคคลผู
ยากไร และ
ผูดอยโอกาส (5) 

-การอบรม/ถายทอด
เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ผลผลิต การหาชองทาง
การจัดจําหนาย การ
พัฒนาบรรจุภัณฑท่ี
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคา (5) 

การขุดเจาะนํ้าบาดาล
ใหแกชุมชน (1) 

-ขยายเขตไฟฟา 
แสงสวาง/ประปาใน
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตซึ่ง
ยังไมเขาเกณฑการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ตองการ (1) 

- กอสรางอาคาร
อเนกประสงค เพ่ือใช
ทํากิจกรรมของชุมชน (1) 

- ปรับปรุง/กอสรางเมรุ
เผาศพท่ีไดมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัยตามกฎหมาย 
(1) 

 

การศึกษา เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาผูเรยีน/ผูสอน (2) 

-พัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรดาน
การศึกษา  หรือจาง
บุคลากรเสริม อาทิเชน 
ครูอัตราจาง /ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก/ผูชวยดูแลเด็ก
เล็ก/ครูสอนพิเศษ (3) 

- มอบทุน การศึกษาแก
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
ผูดอยโอกาส และ
สนับสนุนเพ่ือลดภาระ
ดานการศึกษาของ
ครอบครัว (6) 

- โครงการทุนการ ศึกษา
ปวช. ปวส. และปริญญา
ตรี (ระยะยาวจนจบ
การศึกษา) (6) 

 

ตอสิ่งแวดลอม และ
ชุมชน (2) 

- การบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน เพ่ือลดปริมาณ
ขยะ ของเสีย และนํา
กลับไปใชประโยชน
อยางเหมาะสม 

- สนับสนุนการจัดทํา
ขอมูล การตรวจสอบ
พ้ืนท่ีทับซอนของเขตปา
สงวน ปาอนุรักษ กับ
พ้ืนท่ีของประชาชน โดย
รวมกับกรมปาไม กรม
อุทยานฯ (4) 

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ เชน 
ฝาย ประตูระบายนํ้า (1) 

- ปลูกปา/สรางปาชุมชน
แบบยั่งยืน 

อนุรักษพันธุพืช พันธุไม
ทองถ่ิน (1) 

ในการจัดทําแผนงาน
โครงการโดยใหมีการบูร
ณาการรวมกับหนวยงาน
ของภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยู (5) 
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กลุมโครงการ 

แผนงานท่ี 

1. ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพ

และสุขภาวะ 

2. ดานการพัฒนา
อาชีพ 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

ประเพณี 

8. ดานการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

9. ดานการใชจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินและ

ชวยเหลือผูทุกขยาก
เดือดรอน 

11. ดานอ่ืนๆ 

ฟุตบอล, วอลเลยบอล , 
บาสเกตบอล, .... ฯลฯ (2) 

- ปรับปรุง/กอสราง
สนาม/ศูนยหรือลาน
กีฬา (1) 

 

 

- การสนับสนุน
ดําเนินงานของกลุม
เศรษฐกิจชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือ
สรางอาชีพ/รายไดให
คนในชุมชน (5) 

- ฟนฟู เพ่ิมพ้ืนท่ีปาชาย
เลนรวมกับหนวยงานท่ีมี
ความรูทางวิชาการ (1) 

- จัดทําเสนทางศึกษา
ธรรมชาติและพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียว (4) 

- จัดทําธนาคารปุยหมัก 
ปุยอินทรีย (ฝากมูล
สัตว-รับปุยหมัก) (5) 

- จัดกิจกรรม และคาย
เยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และดานการ
จัดการขยะในชุมชน (6) 

- อบรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ไฟปา) 

รวมกับหนวยงานท่ีมี
ความรูทางวิชาการ (7) 
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กลุมโครงการ 

แผนงานท่ี 

1. ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพ

และสุขภาวะ 

2. ดานการพัฒนา
อาชีพ 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

ประเพณี 

8. ดานการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

9. ดานการใชจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินและ

ชวยเหลือผูทุกขยาก
เดือดรอน 

11. ดานอ่ืนๆ 

B.โครงการท่ี 
จะมีการ
พิจารณา
กลั่นกรองเปน
พิเศษ  

- จัดซื้อยานอกบัญชี
เพ่ือสนับสนุนดานการ
รักษา (2) 

- จัดซื้ออุปกรณเพ่ือ
สนับสนุนดาน 
การแพทย โดยไมมีผูท่ี
ไดรับการอบรมเฉพาะ
ดานปฏิบัติงานประจํา
โครงการ (2) 

-จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง ในพ้ืนท่ี
ท่ีไมเหมาะกับการใช
งาน(2) 

- โครงการสนับสนุน
การจัดงานแขงขันกีฬา
กรีฑาประจําป (ระดับ
โรงเรียน หมูบาน 
ตําบล และอําเภอ) (4) 

- โครงการจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
เด็ก เยาวชน และ
ผูสูงอายุ (4) 

- สงเสริมอาชีพทางการ
เกษตร/  
ปศุสัตว/ ประมง/ 
หัตถกรรม/ วิสาหกิจ
ชุมชน/ กลุมอาชีพ ใน
รูปแบบการซื้อของ
แจกจาย เชน การจัดซื้อ
พันธุสัตว พันธุพืช จัดซื้อ
ปุย สารเคมีการเกษตร 
ฯลฯ  (5) 

- จัดซื้อโคมไฟถนนใน
พ้ืนท่ีท่ีไมมีผูอยูอาศัย 
หรือหางไกล (1) 

- จัดซื้อเต็นท โตะ 
เกาอ้ี (2) 

-จัดซื้อเครื่องครัว (2) 

-จัดซื้ออุปกรณระบบ
เสียงตามสาย (2) 

-จัดซื้อยานพาหนะเพ่ือ
สนับสนุน 
การบริการประชาชนท่ี
จําเปน เชน 
รถพยาบาล รถขยะ
รถดับเพลิง ท่ีไมมี
แผนการการจัดการ
บริการประชาชนและ
การดูแล ซอมบํารุงท่ี
ชัดเจน หรือ ไมไดมี
การทดแทนรถคันเกาท่ี
เสื่อมสภาพ (2) 

- จัดซื้อกลองวงจรปด
โดยไมสอดคลองตาม

- การสนับสนุนการจัด
งานประเพณี/วันสําคัญ
ทางศาสนา/เทศกาล
ตางๆ (4) 

 

- โครงการท่ีดําเนิน งาน
ตามภารกิจปกติของ
หนวยงานราชการ เชน 
ขุดลอกคูคลอง (1) 

-โครงการจัดกิจกรรม
เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม 

เชน มาตรการจัดการ
พ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือให
เกิดการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืน (อพท.) ท่ี
จุดประสงค และ
แผนการดําเนินงานไม
ชัดเจน (4) 

- จัดทําแนวปองกันไฟ
ปาชุมชนท่ีไมมี
การศึกษารวมกับ
หนวยงานท่ีมีความรูทาง
วิชาการ และไมมี
แผนการดําเนินโครงการ
ในระยะยาว (7) 

- จัดตั้งเครือขายอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

 - สนับสนุนดําเนินงาน
ตามภารกิจของ
หนวยงานราชการ เชน 
กอสราง/ปรับปรุง หอง
ประชุม อาคารสํานักงาน
ของสวนราชการ ฯลฯ (1) 

-สวัสดิการจัดซื้อแวนตา (2)  

- การศึกษาดูงาน หรือ
การพัฒนาศักยภาพของ
ประชนชนในพ้ืนท่ี
ประกาศ  คพรฟ. คพรต. 
เจาหนาท่ีกองทุน และ
ขาราชการ โดยใชงบ
โครงการชุมชน (7) 
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กลุมโครงการ 

แผนงานท่ี 

1. ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพ

และสุขภาวะ 

2. ดานการพัฒนา
อาชีพ 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

ประเพณี 

8. ดานการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

9. ดานการใชจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินและ

ชวยเหลือผูทุกขยาก
เดือดรอน 

11. ดานอ่ืนๆ 

- โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสัมพันธ
ชุมชน/หมูบาน (4) 

- จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพประชาชน
ประจําปท่ีไมมีการ
ดําเนินงานโดยหนวยงาน
ของรัฐ และไมมีการสง
รายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา(4) 

- จัดอบรมการแพทย
ฉุกเฉินและ อปพร.ท่ีไม
มีการดําเนินงานโดย
หนวยงานของรัฐ (3) 

หลักเกณฑท่ีกําหนด 
และไมมีหนวยงานดูแล
รับผิดชอบในการตรวจ
ดูแล ซอมบํารุงท่ี
ชัดเจน (2) 

(เชน เครือขายอนุรักษฯ 
ของหมูบาน) ท่ีมี
จุดประสงค และ
แผนการดําเนินงานไม
ชัดเจน (7) 

C. โครงการท่ี
ชะลอการ
ดําเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบผล
การดําเนินงานท่ี
ผานมา 

-โครงการตาม
ประชาสัมพันธภารกิจ
ของหนวยภาครัฐท่ีไม
เก่ียวของกับ
วัตถุประสงคหรือ
ขอบเขตภารกิจของ
กองทุนพัฒนาไฟฟา (7) 

- โครงการอบรม และ
เพ่ิมความสามารถ โดย
การจัดหาอุปกรณฝก
อาชีพท่ีไมมีแผนรองรับ
งานตอเน่ืองในอนาคต (5) 

- จัดจางอาสาสมัคร
รักษาความปลอดภัย/ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข/  
สายตรวจชุมชน/ 
ชุดปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัย (ชรบ.)/ 
อปพร. (3) 

- ปรับปรุงภูมิทัศน เชน 
รั้ว กําแพง ซุมประตู 
ปาย ฯลฯ ในศาสนสถาน 
(1) 

- จางเหมารถรับสง
นักเรียนท่ีไมมีการสง
รายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา(3) 

- จางเหมาเครื่องจักรขุด
ลอกคูคลองและคลองสง
นํ้าโดยการจาง
บริษัทเอกชนในการ
จัดการ (3) 

- จัดจางกําจัดขยะ โดย
การจางบริษัทเอกชนใน
การจัดการ (3) 

 - การสนับสนุนเงิน
สวัสดิการ โดยใช
เงินกองทุนรอบโรงไฟฟา 
จายเงินใหกองทุน
สวัสดิการอ่ืนๆ  

- กอสราง/ปรับปรุง
หองพักของขาราชการ (1) 
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กลุมโครงการ 

แผนงานท่ี 

1. ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพ

และสุขภาวะ 

2. ดานการพัฒนา
อาชีพ 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

ประเพณี 

8. ดานการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

9. ดานการใชจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินและ

ชวยเหลือผูทุกขยาก
เดือดรอน 

11. ดานอ่ืนๆ 

- จัดหลักสูตรการดูแล
ผูดูแลผูสูงอายุ โดยไมมี
การผานการอบรมจาก
หนวยราชการรับรอง (4) 

- โครงการสนับสนุนการ
จัดหรือสงเสริมกิจกรรมท่ี
มีหนวยงานภาครัฐไดรับ
มอบหมายเปนภารกิจท่ี
ตองดาํเนินการโดยตรง (4) 

- จางท่ีปรึกษาตรวจสอบ 
ผลกระทบจากการ
ดําเนินงานโรงไฟฟา 
จากหนวยงานท่ีไมมี
ความรูโดยตรง(3) 

- ปรับปรุงภูมิทัศนของ
สถานท่ีราชการรวมถึง
หนวยงานอ่ืนๆ เชน รั้ว 
กําแพง ซุมประตู ปาย (1) 

-จัดซื้อตูนํ้าหยอดเหรียญ (2) 

-จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
ไมเก่ียวของกับการบริการ
ประชาชนโดยตรง (2) 

-จัดซื้อเครื่องมือ 
เฉพาะทาง (เลื่อยยนต  
โดรน วิทยุสื่อสาร) (2) 

-จัดซื้อสิ่งของท่ีผานการ
ใชงานมาแลว (2) 

-จัดซื้อยานพาหนะ เพ่ือ
ประจําตําแหนง หรือมี
คุณสมบัติพิเศษท่ีเกิน
ความจําเปน (2) 

-จัดซื้อวัสดุเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน
ราชการ (2) 
- จัดจางทําโตะ-มาน่ัง 
หรืออุปกรณอ่ืนใดท่ีเปน
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กลุมโครงการ 

แผนงานท่ี 

1. ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต สุขภาพ

และสุขภาวะ 

2. ดานการพัฒนา
อาชีพ 

5. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ

ประเพณี 

8. ดานการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

9. ดานการใชจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินและ

ชวยเหลือผูทุกขยาก
เดือดรอน 

11. ดานอ่ืนๆ 

การเฉพาะ สามารถหาได
ตามทองตลาดท่ัวไป (3) 
- โครงการท่ีมีลักษณะ
เก่ียวเน่ือง/ตอเน่ืองกับ
โครงการท่ีมีการ
ดําเนินการท่ีผานมา และ
มีขอรองเรียน (7) 
- การสนับสนุนงาน
ภารกิจของหนวยงานรัฐ 
และโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
หนวยงานภาครัฐ เพ่ือ
ดําเนินการตามภารกิจ (7) 

หมายเหตุ :  ประเภทโครงการ (1) โครงการประเภทกอสราง สาธารณูปโภค (เฉพาะโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนาตําบล/ชุมชน) (5) โครงการประเภทสงเสรมิ และพัฒนาอาชีพ 
  (2) โครงการประเภทจดัซื้อ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานตางๆ (6) โครงการประเภทโครงการมอบทุนการศึกษา 
  (3) โครงการประเภทจดัจาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการทํางาน หรอื ฝกอบรม (7) โครงการประเภทประเภทอ่ืนๆ 
  (4) โครงการประเภทจดังานกิจกรรม และงานประเพณ ี

-22- 


