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ตัวอย่าง 
เอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน ของ คพรฟ.  

ปีงบประมาณ 2555 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ................................................................................................ 
ช่ือโครงการชุมชน ................................................................................................ 
ประเภทกิจกรรม      ต่อยอด   ขยายผล   ริเริ่มท าใหม ่  ท าซ  า 

เกณฑ์การพิจารณาโครงการชุมชน ม ี ไม่ม ี ข้อคิดเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชน ชุมชน
ในพื นที่ประกาศมีหรือไม่ 

   
 

2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนสอด 
คล้องกับสภาพปญัหาและน าไปสูก่ารแก้ปัญหาหรือไม่ 

   
 

3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายตาม พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการพลังงาน ระเบียบฯ ประกาศของ 
กกพ. และของ คพรฟ. 

   

4. น าไปสู่การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ การ
ป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ น การได้รับ
โอกาสพัฒนาอย่างทั่วด้าน และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ได้รับผลกระทบ/ประชาชน/ชุมชนหรือไม่  

   

5. ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานหลังจากสิ นสุด
โครงการไปแล้ว 

   

6. มี คพรฟ. คณะอนุกรรมการ  คพรต. เจ้าหน้าที่กองทุน 
ผู้ประสานงานต าบล ประชาชน เด็ก และเยาวชนในชุมชน 
ที่เสนอโครงการ มีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์
เพียงพอท่ีจะด าเนินงานโครงการชุมชนหรือไม่ 

   

7. กระบวนการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (output) คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อ
ปัจจัยน าเข้าหรือไม่ (input)  

   

9. กิจกรรมที่ระบุ สามารถด าเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่
แจ้งไว้หรือไม่ 

   

10. สามารถก าหนดดัชนีวัดความส าเร็จและหลักฐาน
ความส าเร็จได้หรือไม่ 

   

รวม    

 ลายมือช่ือ  Z 

   (ช่ือ ตัวบรรจง)  
 ต าแหน่ง เลขานุการ คพรฟ.   
 วัน/ เดือน/ ปี   
 



ค าอธิบายเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนของ คพรฟ. 

เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน ค าอธิบาย 

1. การมีส่วนร่วมของผูไ้ด้รับผลกระทบ ประชาชน ชุมชนในพื นที่
ประกาศมหีรือไม ่

ดูในทุกระดับ ตั งแต่การค้นหาปญัหา การค้นหาแนว
ทางแก้ไข การด าเนินงาน หากชุมชนเป็นแต่เพียงผูร้ับ
ประโยชน์อย่างเดียวไม่ถือว่ามีส่วนร่วม หรือประชาชนต้อง
มีส่วนร่วมในกระบวนการ/ขั นตอนต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด หาก
เป็นแต่เพียงผูร้ับประโยชน์อย่างเดยีวไม่ถือว่ามสี่วนร่วม 

2. เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการชุมชนสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและน าไปสู่การแกป้ญัหาหรือไม ่

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ถูกก าหนดขึ นจากสภาพปัญหา 
หรือข้อเท็จจริงในพื นท่ี หรือก าหนดจากการรับฟัง ศึกษา 
ส ารวจผลกระทบ หรือก าหนดจากการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน หรือจากแผนต าบล/แผนชุมชน 

3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการพลังงาน ระเบยีบฯ ประกาศ ของ กกพ. และของ
กรรมการ 

ระบุให้ชัดเจนว่าเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หรือเปา้หมายข้อ
ใด 

4. น าไปสู่การเยยีวยาและฟื้นฟูผูไ้ด้รบัผลกระทบ การป้องกันและ
เฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ น การไดร้ับโอกาสพัฒนาอย่างท่ัวด้าน  
และมุ่งให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่เด็กหรือไม่  

ระบุให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีหลักฐาน
ความส าเร็จ และตัวชี วัด และแสดงให้เห็นความแตกตา่งได้
อย่างชัดเจน ไม่เพยีงกล่าวอ้างลอย ๆ  

5. ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานหลังจากสิ นสุดโครงการ
ไปแล้ว 

แสดงให้เห็นชัดเจนด้วยหลักฐาน/ข้อมูลเชิงประจักษ์ ว่า
ชุมชน หรือประชาชน หรือกลุ่ม หรือองค์กร หรือสภา
องค์กร สามารถท่ีจะด าเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันต่อไป
ได้เอง แม้สิ นสุดโครงการชุมชนแลว้ก็ตาม ทั งนี ให้พิจารณา
ในเชิง 
 ศักยภาพ   
 โครงสร้างท้องถิ่น หรือ โครงสร้างองค์กร 
 ระบบบรหิารจดัการ 
 สภาพแวดล้อม 
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

6. มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการต าบล / 
ชุมชน  เจ้าหน้าท่ีกองทุน ผู้ประสานงานต าบล ประชาชน เด็ก และ
เยาวชนในชุมชน ท่ีเสนอโครงการมีความรู้ความช านาญหรือมี
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด าเนินงานโครงการชุมชนหรือไม่ 

แสดงหลักฐานอ้างอิงหากมีความรู ้ความช านาญ หรือ
ประสบการณ์ หากไม่มี ให้พิจารณาว่าจะอาศัยความรู้ 
ความช านาญ ของหน่วยงานใด และพิจารณาต้นทุน /  
เงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลอือย่างไร  

7. กระบวนการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ บอกวิธีการด าเนินงานท่ีสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการ
ที่เหมาะสมที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์

8. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (output) คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อปัจจยั
น าเข้าหรือไม่ (input)  

ดูมูลคา่ ดูต้นทุน ดูทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ โดย
เปรียบเทยีบกับผลลัพธ์ที่ระบุว่าจะเกิดขึ น  

9.  กิจกรรมทีร่ะบุ สามารถด าเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่แจ้งไว้
หรือไม ่

ดูจากประสบการณ์ในอดตี ดูขอบเขตกิจกรรม (scope) ดู
ฤดูกาล (หากเกี่ยวข้อง) ดูกิจกรรมที่อ่ืน ๆ ที่ยังด าเนินการ
อยู่ (หากเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง) 

10. สามารถก าหนดดัชนีวัดความส าเรจ็และหลักฐานความส าเร็จ
ได้หรือไม ่

ดูดัชนีตัววัดความส าเร็จที่ตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดขึ น 

 


