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ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น
ที่ได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการจั ด สรรเงิ น และการพิ จ ารณาโครงการชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า
ตามมาตรา ๙๗ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
และข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ (๓) (๔) และข้อ ๔๒ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานในการประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๓
(ครั้งที่ ๖๙๔) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและ
การพิ จ ารณาโครงการชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ นจากกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า ตามมาตรา ๙๗ (๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและ
การพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ (๓) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“สานักงาน กกพ.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“คพรฟ.” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
“คพรต.” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตาบล
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“กองทุ น ” หมายความว่ า กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ป ระกาศ ที่ จั ด ตั้ ง ในส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีวัตถุประสงค์ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓) เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น
ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
“ระเบียบ” หมายความว่า ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้ า เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น งานของโรงไฟฟ้ า
พ.ศ. ๒๕๖๓
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกากับของรัฐ
องค์การมหาชน หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น
ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ฐ านะเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามกฎหมายเฉพาะ
“นิติบุคคลในชุมชนซึ่งมาจากการจดทะเบียน” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งมาจากการรวมกลุ่มกัน
โดยคนในชุมชนและจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์
เป็นต้น และได้รับการรับรองการดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโดยนายทะเบียน
หรือหน่วยงานที่กากับตามกฎหมาย
“ผู้ได้รับจัดสรร” หมายความว่า
(๑) หน่วยงานของรัฐ
(๒) นิติบุคคลในชุมชนซึ่งมาจากการจดทะเบียน
(๓) มูลนิธิ
“โครงการชุมชน” หมายความว่า โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งดาเนินการ
โดยผู้ได้รับจัดสรร หรือผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล
ข้อ ๕ ให้ คพรฟ. หรื อ คพรต. แล้ ว แต่ ก รณี จั ด เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า นหรื อ ต าบล
และจัดทาบันทึกรายงานการประชุม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา
กลั่นกรองหรืออนุมัติโครงการชุมชน
ข้อ ๖ ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น โครงการชุ ม ชน เสนอขอรั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น
ตามเอกสารแนบท้ า ยประกาศหมายเลข ๒ โดยหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น ต้อ งอยู่ ภ ายใต้
กรอบวัตถุประสงค์และมีลักษณะประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านสาธารณสุข เพื่อลดหรือป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งกาหนด
เป็นประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) โครงการสร้าง ขยาย ปรั บ ปรุง อาคารโรงพยาบาลและศูนย์ บริก ารสาธารณสุข
เพื่อยกระดับการบริการสาธารณสุข
(ข) โครงการซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และการสาธารณสุข
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(ค) โครงการให้ความรู้ ป้องกันและลดปัญหาด้านสุขภาพ
(ง) โครงการเวชศาสตร์ครอบครัว จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้คาปรึกษาและ
การดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน
(จ) โครงการคลินิกพิเศษเพื่อให้การรักษานอกเวลา
(ฉ) โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(๒) ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาของเยาวชนและครูผู้สอนในสถานศึกษา
ของรัฐในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งกาหนดเป็นประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) โครงการให้ทุนการศึกษารายปี
(ข) โครงการให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาชุมชน เช่น วิศวกร
แพทย์ ครู เป็นต้น
(ค) โครงการจัดหาครูในวิชาที่ขาดแคลน
(ง) โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ของนักเรียนและเพิ่มศักยภาพครู
(จ) โครงการส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้นอกหลักสูตรปกติของสถานศึกษาของรัฐ
เช่น โครงการนักสืบสายน้า
(ฉ) โครงการปรับปรุง สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านการศึกษาและการเรียนการสอน
(ช) โครงการโรงเรียนต้นแบบตามแผนปฏิรูปการศึกษา
(ซ) โครงการสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงอาคารโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา
(๓) ด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งกาหนดเป็น
ประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
เพื่อสังคม หรือหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่มีสถานภาพเป็นนิตบิ ุคคลที่ได้รบั
การรับรองสถานภาพ ตามกฎหมายและดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
(ข) โครงการส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต หรือเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
ของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน
(ค) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพ ให้กับกลุ่มบุคคลที่มีการขึ้นทะเบียนและ
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
(ง) โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น โรงเพาะเห็ด คอกเลี้ยงสัตว์
(๔) ด้า นสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มหรือบารุงรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกาหนดเป็นประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ข) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงไฟฟ้าในชุมชน
เช่น จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม เพื่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลให้คนในชุมชน เป็นต้น
(ค) โครงการบริหารจัดการแนวกันไฟชุมชน
(ง) โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้
(จ) โครงการบริหารจัดการลาน้าแบบครบวงจร รวมถึงการขุดลอกคลองและคูระบายน้า
(ฉ) โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
(ช) โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน
(ซ) โครงการปรับปรุงระบบการเกษตรเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่ ง ยืน เช่ น เกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร
(ฌ) โครงการปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดหรือเลิกการเผาซากและ
เศษวัสดุทางการเกษตร
(๕) ด้านสาธารณูปโภค เพื่อยกระดับการเข้าถึงและความครอบคลุมของสาธารณูปโภค ได้แก่
แหล่งน้า ถนน ประปา ไฟฟ้า ที่เพียงพอต่อชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งกาหนดเป็นประเภท
โครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) โครงการก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภคตามแผนพั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ อ าเภอหรื อ จั ง หวั ด
ซึ่ ง ไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บงบประมาณของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น พั ฒ นาแหล่ ง น้ าชุ ม ชน ขุ ด บ่ อ น้ า
หรือบ่อบาดาลเพื่อชุมชน ถนน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
(ข) โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐไม่มีงบประมาณในการดาเนินการรองรับไว้
(๖) ด้ า นพลั ง งานชุ มชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอยู่ ร่ วมกัน ของโรงไฟฟ้ า และชุ ม ชนในพื้ นที่รอบ
โรงไฟฟ้าการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ซึ่งกาหนดเป็น
ประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) โครงการผลิตผลผลิตหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและชุมชนเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
จาหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าในชุมชน เช่น ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ เป็นต้น
(ข) โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานแก่ชุมชน
(ค) โครงการส่งเสริมการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของชุมชน เช่น
ติดแผงโซลาเซลล์ให้แก่ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียนของรัฐ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล เป็นต้น
(๗) แผนงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน โดยกาหนดกรอบวงเงินขั้นสูงสุด
ที่สามารถใช้ในแผนด้านนีไ้ ด้ร้อยละ ๑๕ ของเงินจัดสรรรายปีตามมาตรา ๙๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่นับรวมเงินเหลือจ่ายที่สมทบมาและต้องไม่เกิน
๒๕ ล้านบาทต่อปี ซึ่งกาหนดเป็นประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้
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(ก) โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
(ข) โครงการปรับปรุงหรือสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ว มกัน ของชุ มชน เช่ น ปรั บ ปรุ งห้อ งประชุ ม อาคาร จั ด หาโต๊ะ เต็ น ท์ เก้าอี้
เสียงตามสาย เป็นต้น
(ค) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
(ง) โครงการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ และเสียชีวิต
(จ) โครงการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ภั ย ธรรมชาติ กรณี ฉุ ก เฉิ น ตามประกาศ
กกพ. กาหนด
(ฉ) โครงการติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ส าหรั บ พื้ น ที่ ส าธารณะที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อชุมชนและเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนของรัฐตามที่ กกพ. กาหนด โดยต้องจัดให้มีหน่วยงาน
ในการดูแลรักษาและรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้กรอบวงเงินเกิน ๒๕ ล้านบาทต่อปี ให้ คพรฟ. สามารถ
พิจารณาอนุ มัติเกินกรอบวงเงิน ได้ โดยต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินจัดสรรรายปีต ามที่ กกพ.
กาหนด
ข้อ ๗ โครงการชุมชนต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) โครงการที่เป็นการจัดซื้อที่ดิน หรือการดาเนินการก่อสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล
(๒) โครงการที่มีลักษณะแสวงหากาไรโดยการกู้ยืมเงินกองทุน
ข้อ ๘ สาหรับกองทุนขนาดใหญ่ ให้ คพรต. พิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนก่อนเสนอ
คพรฟ. ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนข้อ ๖ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริม
ให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกภาคส่วน
ข้อ ๙ สาหรับกองทุนขนาดใหญ่ และกองทุนขนาดกลาง ให้ คพรฟ. พิจารณากลั่นกรอง
และอนุ มัติโครงการชุมชน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนข้อ ๖ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๗ โดยให้คานึงถึงความจาเป็น ความเร่งด่วน ผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่เป็นไปอย่างยั่งยืนและทั่วถึง
ข้อ ๑๐ เมื่อ คพรต. หรือ คพรฟ. แล้วแต่กรณี พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติโครงการชุมชน
ตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้ว ให้เรียงลาดับความสาคัญตามความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการชุมชน
ก่อนบรรจุในแผนงานประจาปีของกองทุน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓
ข้อ ๑๑ ให้ คพรฟ. เสนอแผนงานประจาปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ พิจารณา
ให้ความเห็นประกอบภายใน ๑๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้ประทับรับหนังสือ หากพ้นระยะเวลา
ที่กาหนดให้ คพรฟ. รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติแผนงานประจาปีแก่สานักงาน กกพ. พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศของกองทุน
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ข้อ ๑๒ เมื่อ กกพ. อนุมัติเงินกองทุนตามโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรแล้ว ให้ประธาน
คพรฟ. ทาสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ได้รับจัดสรรแล้วรายงานผลการจัดซื้อจั ดจ้างดังกล่าวให้ คพรฟ.
ทราบ โดยโครงการชุมชนต้องดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และผู้ได้รับจัดสรร
จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้า งตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๒) ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลในชุ ม ชนซึ่ ง มาจากการจดทะเบี ย น และมู ล นิ ธิ
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบด้านการพัสดุของหน่วยงานนั้น
ข้อ ๑๓ คพรฟ. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างของ
ผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล เพื่อตรวจสอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินว่าเป็นไปตามแผนงาน
โครงการ และเงื่ อ นไขต่ าง ๆ ที่ ก าหนดในสั ญญาจั ด ซื้ อจั ด จ้า ง และให้ ร ายงานผลการตรวจสอบ
ต่อ คพรฟ.
กรณีพบว่าการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับของโครงการไม่เป็นไปตามสัญญา เงื่อนไข
และประกาศที่เกี่ยวข้องให้ คพรฟ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไป
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการอย่ า งน้ อ ย ๓ คน โดยแต่ ง ตั้ ง
จากกรรมการ คพรฟ. หรือ คพรต. อย่างน้อย ๑ คน และเจ้าหน้าที่กองทุน และบุคคลที่มีภูมิลาเนา
อยู่ในพื้นที่ประกาศที่มิใช่เป็นผู้ดาเนินโครงการ
ข้อ ๑๔ ผู้มีอานาจหรือหน้าที่ดาเนินการตามประกาศนี้หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทาการใดโดยจงใจ
หรือประมาทเลิน เล่อไม่ปฏิบัติต ามประกาศนี้ หรือกระทาการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทาการ
โดยปราศจากอานาจ หรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคา
หรือเสนองานให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เมื่อปรากฏชัดว่ามีการกระทาผิดจริง
ให้ คพรฟ. ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
การได้รับการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทาหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง
หรือความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ เอกสารแนบท้ายประกาศและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศฉบับนี้
(๑) แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อสารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ
(๒) แบบเสนอโครงการชุมชน
(๓) แบบสรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ....
(๔) แบบรับรองการดาเนินงานของกลุ่มบุคคล
(๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน เป็นผู้รักษาการและให้ กกพ. มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ ผู้ไ ด้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ว่ า ด้ ว ยกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น งาน
ของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการพัสดุ ของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถขอรั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น
เพื่อดาเนินการโครงการชุมชนได้เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๖ (๗) และอยู่ในวงเงิน
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับจัดสรรซึง่ เป็นกลุ่มบุคคลต้องได้รับการรับรองจาก คพรฟ. หรือ คพรต. หรือกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ว่าได้มีการดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๔
ข้อ ๑๙ ให้ คพรฟ. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดาเนินการควบคุม และจาหน่ายพัสดุของ
ผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล ดังนี้
(๑) จัดทาทะเบียนพัสดุ
(๒) ตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณในเดือนสุดท้ายของทุกปีและรายงานให้ คพรฟ. ทราบ
ข้อ ๒๐ ในการขอจัดสรรเงินกองทุนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลให้นาความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙
ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ วิ ธี การจั ดซื้ อจั ดจ้ างของผู้ ได้ รั บจั ดสรรซึ่ งเป็ นกลุ่ มบุ คคลให้ ด าเนิ นการตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศหมายเลข ๕
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
เสมอใจ ศุขสุเมฆ
ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑
(กฟ. 97(3)-01)

แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อสารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่
ตาบล/แขวง
อบต./เทศบาล
อาเภอ/เขต
วันที่
เดือน
พ.ศ.
สถานที่จัดประชาคม
ชื่อ คพรต./คพรฟ. ผู้รับผิดชอบในการสารวจความต้องการ
ชื่อผู้ทาหน้าที่ประธานการประชาคม
ตาแหน่ง
รหัสหมู่บ้านของกรมการปกครอง (ถ้ามี)
กรณีจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
 เป็นประชากรที่มีสิทธิ เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของประชากรที่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
(จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง....................................คน)
 เป็ น ตั ว แทนครัว เรือน ไม่ น้ อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของ
ตัวแทนจานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน
(จานวนครัวเรือน...................................ครัวเรือน)
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

จังหวัด

กรณีจัดเวทีประชาคมระดับตาบล/แขวง
 เป็นประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในตาบล/แขวง
(จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง....................................คน)
 เป็นตัวแทนครัวเรือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของตัวแทน
จานวนครัวเรือนในตาบล/แขวง
(จานวนครัวเรือน...................................ครัวเรือน)
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ส่วนที่ ๑ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม
ชื่อ – นามสกุล

บ้านเลขที่ / หมู่ที่ / ชุมชน

ลายมือชื่อ

ชื่อ – นามสกุล

บ้านเลขที่ / หมู่ที่ / ชุมชน

ลายมือชื่อ

ส่วนที่ ๒ รายงานการประชุมประชาคม
เริ่มประชุมเวลา

น.

ประธานการประชาคม ขอให้ที่ประชุมประชาคมร่วมกันเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการในการพัฒนาที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ที่ประชุมประชาคม ได้ร่วมกันเสนอความต้องการในการพัฒนาหรือความต้องการในแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชน
หรือตาบล ซึ่งจัดกลุ่มได้ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)

ประธานการประชาคม ขอให้ที่ประชุมประชาคมร่วมกันเสนอชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
หรือสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยแต่ละกิจกรรมที่เสนอต้องมีผู้รับรองหรือผู้สนับสนุนอย่างน้อย ๑๕ คน
ที่ประชุมประชาคมได้ร่วมกันเสนอชื่อกิจกรรม และที่ประชุมประชาคมให้การรับรองหรือสนับสนุนทั้งสิ้นจานวน
...................กิจกรรม ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
ประธานในการประชาคม ขอให้ที่ประชุมประชาคมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ และจัดลาดับความสาคัญ
ของกิจกรรมที่ประชาคมเสนอ โดยให้คะแนนกิจกรรมทีละกิจกรรม และเรียงลาดับจากกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดไปน้อยสุด
ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่

กิจกรรมที่ต้องการ (ให้ใส่ชื่อกิจกรรม)

คะแนน

ลาดับที่

กิจกรรมที่ต้องการ (ให้ใส่ชื่อกิจกรรม)

คะแนน

หมายเหตุ :
หน่วยดาเนินการ : (๑) หน่วยงานราชการ (๒) นิติบุคคลซึ่งมาจากการรวมกลุ่มกันโดยคนในชุมชนและจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม
สหกรณ์ เป็นต้น และได้รับการรับรองการดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโดยนายทะเบียนหรือหน่วยงานที่กากับตามกฎหมาย (๓) มูลนิธิ
เงื่อนไขเพิ่มเติม : (๑) ห้ามจัดซื้อที่ดิน / ห้ามดาเนินการก่อสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล (๒) การดาเนินการโครงการชุมชนต้องดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด (๓) ห้ามดาเนินโครงการที่มีลักษณะแสวงหากาไรโดยการกู้ยืมเงินกองทุนฯ

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมประชาคม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
ปิดประชุมเวลา.......................น.
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่า รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเสนอแผนงานการจัดทาโครงการชุมชน/โครงการ
ภาครัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............ ตามรายชื่อข้างต้น
จานวน...............................คน เป็นประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือในตาบล/แ ขวง
.................... จริง
ลงนาม..........................................................กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน ลงนาม................................................................................ คพรฟ./คพรต.
(............................................................)
(................................................................)
ลงนาม..........................................................พยาน
ลงนาม..........................................................พยาน
(.........................................................)
(..........................................................)
ลงนาม..........................................................ประธานประชาคม
(.........................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
วันที่ .................................................................

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒
(กฟ. 97(3)-03)

สาหรับเจ้าหน้าที่กองทุน
รหัสกองทุน..................................................

แบบเสนอโครงการชุมชน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
เทศบาล
ปีงบประมาณ

กองทุนขนาด
หมู่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสหมู่บ้านของกรมการปกครอง (ถ้ามี)

๑. ชื่อโครงการชุมชน
๑.๑ สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน ซึ่งผ่านการประชาคมเมื่อวันที่
เป็นโครงการที่มีความสาคัญลาดับที่
๑.๒ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯระดับพื้นที่ในด้าน
๑.๓ สอดคล้องกับผลการประเมินผลกระทบจากการดาเนินงานโรงไฟฟ้าในหมวดใด
(ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ในด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุดเพียงด้านเดียว)
( ๑ )  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
( ๒ )  ผลกระทบด้านสังคม
( ๓ )  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
( ๔ )  ผลกระทบด้านสุขภาพ
๒. สอดคล้องกับกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแผนงานด้านใด
(ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ในด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุดเพียงด้านเดียว)
( ๑ )  ด้านสาธารณสุข
ประเภทโครงการ:
 โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและศูนย์บริการ
สาธารณสุข เพื่อยกระดับการบริการสาธารณสุข
 โครงการซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ และการ
สาธารณสุข
 โครงการให้ความรู้ ป้องกัน และลดปัญหาด้านสุขภาพ
 โครงการเวชศาสตร์ครอบครัว จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้
คาปรึกษาและการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน
 โครงการคลินิกพิเศษเพื่อให้การรักษานอกเวลา
 โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ……………………………………………………………………หน้าที่........../..............

( ๒ )  ด้านการศึกษา
ประเภทโครงการ:
 โครงการให้ทุนการศึกษารายปี
 โครงการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนา
ชุมชน เช่น วิศวกร แพทยศาสตร์ ครู เป็นต้น
 โครงการจัดหาครูในวิชาที่ขาดแคลน
 โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ของนักเรียน และเพิ่ม
ศักยภาพครู
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรปกติของสถานศึกษาของรัฐ
เช่น โครงการนักสืบสายน้า
 โครงการปรับปรุง สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านการศึกษาและการ
เรียนการสอน
 โครงการโรงเรียนต้นแบบ ตามแผนปฏิรูปการศึกษา
 โครงการสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงอาคารโรงเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สถานศึกษา
( ๓ )  ด้านเศรษฐกิจชุมชน
ประเภทโครงการ:
 โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม
ของคนในชุมชนที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง
สถานภาพตามกฎหมายและดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
 โครงการส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต หรือเพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน
 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มบุคคลที่มีการขึ้น
ทะเบียนและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
 โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุน
กลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น โรงเพาะเห็ด คอกเลี้ยง
สัตว์
( ๔ )  ด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ:
 โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงไฟฟ้าในชุมชน เช่น จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม
เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลให้คนในชุมชน เป็นต้น
 โครงการบริหารจัดการแนวกันไฟชุมชน
 โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้
 โครงการบริหารจัดการลาน้าแบบครบวงจร รวมไปถึงการขุดลอก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ……………………………………………………………………หน้าที่........../..............

คลองและคูระบายน้า
 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถชุมชนในการดูแล
สิ่งแวดล้อม
 โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน
 โครงการปรับปรุงระบบการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร
 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดหรือเลิกการเผาซาก
และเศษวัสดุทางการเกษตร
( ๕ )  ด้านสาธารณูปโภค
ประเภทโครงการ:
 โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคตามแผนพัฒนาชุมชน หรืออาเภอ
หรือจังหวัด ซึ่งไม่ซ้าซ้อนกับงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น พัฒนาแหล่งน้าชุมชน ถนน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
 โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วนอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติ ซึ่งหน่วยงานรัฐไม่มีงบประมาณในการดาเนินการรองรับไว้
( ๖ )  ด้านพลังงานชุมชน
ประเภทโครงการ:
 โครงการผลิตผลผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและชุมชนเพื่อ
เป็นเชื้อเพลิงจาหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าในชุมชน เช่น ชีวมวล ชีวภาพ
ขยะ เป็นต้น
 โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานแก่ชุมชน
 ส่งเสริมการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของชุมชน
เช่น ติดแผงโซลาเซลล์ให้แก่ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียนของรัฐ
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นต้น
( ๗ )  ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน (ไม่เกินสัดส่วนและวงเงินที่
กกพ. กาหนด)
ประเภทโครงการ:
 โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
 โครงการปรับปรุง หรือสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน เช่น ปรับปรุงห้อง
ประชุม อาคาร จัดหาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เสียงตามสาย เป็นต้น
 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
 โครงการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ และเสียชีวิต
 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ กรณีฉุกเฉินตาม
ประกาศ กกพ. กาหนด
 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สาหรับพื้นที่สาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนของรัฐตามที่
กกพ. กาหนด โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานในการดูแลรักษาและ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ……………………………………………………………………หน้าที่........../..............

รับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: รายละเอียดประเภทโครงการตามคาอธิบายด้านหลังแบบฟอร์ม
๓. ที่มาของโครงการ (ให้ผู้เสนอโครงการอธิบายถึงปัญหา ความสาคัญและความจาเป็นในการดาเนินโครงการ
และความจาเป็นในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบความต้องการของประชาชนในเรื่องอะไร)
๑)
๒)
๓)
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและวิธีการวัดผล (โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การวัดผล (ตัวชี้วัด)

๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้ที่ได้รับประโยชน์
(เช่น เยาวชน เกษตรกร แม่บ้าน)

จานวน (คน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ……………………………………………………………………หน้าที่........../..............

๗. พื้นที่/สถานที่ดาเนินการ (ให้ระบุชื่อสถานที่ เช่น วัด โรงเรียน แปลงทดลอง ฯลฯ และให้ระบุชื่อหมู่บ้านชุมชน/ หมู่ที่/ ตาบล/ อาเภอ/ จังหวัด โดยจะต้องไม่เป็น พื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ราชการ เช่น พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น)
ชื่อสถานที่...................................................................................................หมู่ที่ …...........................….
ตาบล..........................................อาเภอ........................................จังหวัด........................... ...................
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ……........…. ถึงวันที่...........เดือน...................... พ.ศ. ................
รวมระยะเวลาดาเนินการทั้งสิ้น...................ปี..........................เดือน.........................วั น
๙. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน เป็นเงินจานวน.................................บาท ประกอบด้วย
๙.๑ เงินงบประมาณประจาปีที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จานวน.........................บาท
เงินงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่
๑) ................................................................................................จานวน...................... บาท
๒) ................................................................................................จานวน...................... บาท
๓) ................................................................................................จานวน...................... บาท
๙.๒ เงินงบประมาณโครงการชุมชนที่มีแผนการดาเนินโครงการ ๓ ปี (กรณีโครงการชุมชนที่เสนอขอเป็น
โครงการ ๓ ปี)
รายการ

จานวนเงิน (บาท)
พ.ศ. ............. พ.ศ. ............ พ.ศ. ............

รายละเอียด

๑)
๒)
๓)

๑๐. รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
รายการ

จานวนเงิน (บาท)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๑. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนบุคลากร (เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจ่ายเงินให้กับบุคลากร เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างบุคลากร เป็นต้น)

๑)
จานวน
คน คนละ
๒)
จานวน
คน คนละ
๓)
จานวน
คน คนละ
๔)
จานวน
คน คนละ
๕)
จานวน
คน คนละ
๑.๒ ค่าใช้สอย (เป็นค่าใช้จา่ ยที่เกีย่ วกับการบริการและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ)
๑)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
๒)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
๓)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
๔)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
๕)
จานวน
หน่วย หน่วยละ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ……………………………………………………………………หน้าที่........../..............

รายการ
๑.๓ ค่าวัสดุ (เป็นค่าใช้จา่ ยที่จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองหรือวัสดุทั่วไป)
๑)
จานวน
๒)
จานวน
๓)
จานวน
๔)
จานวน
๕)
จานวน
๑.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๑)
จานวน
๒)
จานวน
๓)
จานวน
๔)
จานวน
๕)
จานวน

จานวนเงิน (บาท)
หน่วย หน่วยละ
หน่วย หน่วยละ
หน่วย หน่วยละ
หน่วย หน่วยละ
หน่วย หน่วยละ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่วย หน่วยละ
หน่วย หน่วยละ
หน่วย หน่วยละ
หน่วย หน่วยละ
หน่วย หน่วยละ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์)
๑)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
บาท
๒)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
บาท
๓)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
บาท
๔)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
บาท
๕)
จานวน
หน่วย หน่วยละ
บาท
๒.๒ สิ่งก่อสร้าง (ให้ระบุประเภทงานก่อสร้าง แบบรูปรายการ/ขนาด/ปริมาณงาน)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
- กรณีค่าครุภัณฑ์ ให้จัดทาแบบรายการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์ และคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อแนบท้ายโครงการด้วย
- กรณีสิ่งก่อสร้าง ให้จัดทาประมาณราคาก่อสร้าง พร้อมแนบรูปรายการ แบบแปลน แผนผังท้ายโครงการด้วย โดยห้ามมิให้มีการจัดซื้อที่ดินและ
ห้ามดาเนินการก่อสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล หรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง

๑๑. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
 มีผู้ดูแลรักษา และรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ.......................................................
 มีการขยายผล/ต่อยอดโครงการ คือ ..............................................................................
 อื่นๆ ....................................................................................................................... ........
๑๒. ชื่อผู้เสนอโครงการ
 ผ่านการประชาคมเมื่อ....................................................................
โดยประชาชนในพื้นที่ประกาศ...............................................................จานวน...............คน
 หน่วยงานของรัฐ คือ...........................................................................................................

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ……………………………………………………………………หน้าที่........../..............

 นิติบุคคลในชุมชนซึ่งมาจากการจดทะเบียน
 วิสาหกิจชุมชน..............................................................................
 วิสาหกิจเพื่อสังคม........................................................................
 สหกรณ์.........................................................................................
 อื่นๆ...........................................................(ให้ คพรฟ. ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ กกพ. กาหนด)
 มูลนิธิ.........................................................................................
 กลุ่มบุคคล.........................................................................................จานวน...........คน
(ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินโครงการเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะแผนงานที่ ๗)

๑๓. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ลงชื่อ....................................................

ลงชื่อ....................................................

(..................................................)

(...............................................)

ผู้เสนอโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .............

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .............

ผลการกลั่นกรองโครงการชุมชน โดย
 คพรต. ตาบล.......................................................................
 คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า.................................................
ในการประชุมเมื่อวันที่.........................................................
ผลการพิจารณา
 เห็นชอบ
 เห็นควรให้ปรับปรุงโครงการ
 เห็นควรไม่อนุมัติ
เหตุผล………………………………………..…………………………………………
...........……………………………………..……………………………………….......
....…………………………………………..……………………………………………..
ลงชื่อ.............................................................
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่...............................................................

ผลการพิจารณาโครงการชุมชน โดย
 คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า....................................................
ในการประชุมเมื่อวันที่.............................................................
ผลการพิจารณา
 เห็นชอบ เพื่อบรรจุในแผนงานประจาปี
 เห็นควรให้ปรับปรุงโครงการก่อนบรรจุในแผนงานประจาปี
 เห็นควรไม่อนุมัติ
เหตุผล……………………………………………………………………………..……..
...........…………………………………………………………………………………….
...........……………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่....................................................................

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ……………………………………………………………………หน้าที่........../..............

คาอธิบายการกรอกข้อความในแบบเสนอโครงการชุมชน
๑. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการชุมชนที่เสนอ พร้อมทั้งระบุวันที่ผ่านการประชาคม ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และผลการประเมินผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ า (บังคับใช้
เฉพาะกองทุนขนาดใหญ่)
๒. สอดคล้องกับกรอบแผนการดาเนินโครงการหรือแผนงานยุทธศาสตร์ ด้านใด (ให้ทาเครื่องหมาย  ใน
ช่อง  ในด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุดเพียงด้านเดียว) พร้อมทั้งระบุประเภทโครงการให้ ชัดเจนซึ่งแต่ล ะ
แผนงานจะมีประเภทโครงการที่สามารถดาเนินการได้ดังนี้
แผนงานที่ ๑ ด้ า นสาธารณสุ ข โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดหรื อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาสุ ข ภาพของชุ ม ชนรอบ
โรงไฟฟ้า
- โครงการสร้ า ง ขยาย ปรั บ ปรุ งอาคารโรงพยาบาลและศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อยกระดั บ
การบริการสาธารณสุข
- โครงการซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และการสาธารณสุข
- โครงการให้ความรู้ ป้องกันและลดปัญหาด้านสุขภาพ
- โครงการเวชศาสตร์ครอบครัว จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้คาปรึกษาและการดูแลรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน
- โครงการคลินิกพิเศษเพื่อให้การรักษานอกเวลา
- โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนงานที่ ๒ ด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาของเยาวชนและครูผู้สอน
ในสถานศึกษาของรัฐในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
- โครงการให้ทุนการศึกษารายปี
- โครงการให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาชุมชน เช่น วิศวกร แพทย์ ครู เป็น
ต้น
- โครงการจัดหาครูในวิชาที่ขาดแคลน
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ของนักเรียน และเพิ่มศักยภาพครู
- โครงการส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้นอกหลักสูตรปกติของสถานศึกษาของรัฐ เช่นโครงการ
นักสืบสายน้า
- โครงการปรับปรุง สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านการศึกษาและการเรียนการสอน
- โครงการโรงเรียนต้นแบบตามแผนปฏิรูปการศึกษา
- โครงการสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงอาคารโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา
แผนงานที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
- โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ
หน่วยงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง
สถานภาพ ตามกฎหมายและดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- โครงการส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต หรือเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ชุมชน
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- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพ ให้กับกลุ่มบุคคลที่มีการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานราชการ
- โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เช่น โรงเพาะเห็ด คอกเลี้ยงสัตว์
แผนงานที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม หรือบารุงรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงไฟฟ้าในชุมชน เช่นจัดหาอุปกรณ์
ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม เพื่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลให้คนใน ชุมชน เป็นต้น
- โครงการบริหารจัดการแนวกันไฟชุมชน
- โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้
- โครงการบริหารจัดการลาน้าแบบครบวงจร รวมถึงการขุดลอกคลองและคูระบายน้า
- โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
- โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน
- โครงการปรับ ปรุงระบบการเกษตรเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
วนเกษตร
- โครงการปรับ ปรุงระบบการผลิต ทางการเกษตร เพื ่อ ลดหรือ เลิก การเผาซากและเศษวัส ดุท าง
การเกษตร
แผนงานที่ ๕ ด้านสาธารณู ปโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเข้าถึง/ครอบคลุม สาธารณูปโภค
ได้แก่ แหล่งน้า ถนน ประปา ไฟฟ้า ที่เพียงพอของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
- โครงการก่ อ สร้ างสาธารณู ป โภคตามแผนพั ฒ นาชุ ม ชนหรือ อ าเภอหรื อ จั งหวั ด ซึ่ งไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บ
งบประมาณของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ ง เช่น พัฒ นาแหล่งน้าชุมชน ขุดบ่อน้าหรือบ่อบาดาลเพื่อ
ชุมชน ถนน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
- โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วนอันเนื่องมาจากภั ยพิบัติซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มี
งบประมาณในการดาเนินการรองรับไว้
แผนงานที่ ๖ ด้านพลังงานชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า การใช้พลังงานหมุนเวียน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน
- โครงการผลิตผลผลิ ตหรือวัส ดุเหลือใช้ทางการเกษตรและชุมชนเพื่อเป็น เชื้อ เพลิง จาหน่า ยให้กับ
โรงไฟฟ้าในชุมชน เช่น ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ เป็นต้น
- โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานแก่ชุมชน
- โครงการส่งเสริมการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของชุมชน เช่น ติดแผงโซลาเซลล์
ให้แ ก่ชุม ชน ศาสนสถาน โรงเรีย นของรัฐ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม สุข ภาพตาบล
เป็นต้น
แผนงานที่ ๗ ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน โดยกาหนดกาหนดวงเงินขั้นสูง ไม่เกินร้อยละ
๑๕ ของงบประมาณโครงการชุมชนที่ได้รับจัดสรรรายปี (ไม่รวมเงินสมทบจากปีก่อนหน้า) แต่ไม่เกิน ๒๕
ล้านบาทต่อปี
- โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
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- โครงการปรับปรุงหรือสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของชุมชน เช่น ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร จัดหาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เสียงตามสาย เป็นต้น
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
- โครงการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ และเสียชีวิต
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ กรณีฉุกเฉินตามประกาศ กกพ.กาหนด
- โครงการติ ดตั้งกล้องวงจรปิ ด (CCTV) สาหรับพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเพื่อความ
ปลอดภัยในโรงเรียนของรัฐตามที่ กกพ. กาหนด โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานในการดูแลรักษาและรับภาระ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
กาหนดประเภทโครงการที่ไม่อนุมัติให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. ห้ามจัดซื้อที่ดิน / ห้ามดาเนินการก่อสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล
๒. ห้ามดาเนินโครงการที่มีลักษณะแสวงหากาไรโดยการกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการโครงการชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๓. ที่มาของโครงการ ให้อธิบายถึงสภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหาและข้อจากัดด้านงบประมาณใน
การดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งทาให้มีความจาเป็นต้องเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าเพื่อดาเนินโครงการชุมชนนี้
๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้อธิบายว่า การจัดทาโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในเรื่องอะไร
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและวิธีการวัดผลจากโครงการ ให้อธิบายว่า โครงการนี้มีประโยชน์อย่างไร
ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการดาเนินโครงการนี้ และจะมีวิธีการวัดผลที่จะได้รับหรือตัวชี้วัดการ
ดาเนินโครงการได้อย่างไร
๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ให้ อธิบ ายว่า โครงการนี้ จะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่ มเป้าหมายใด (เช่น
เยาวชน เกษตรกร แม่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น) จานวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มีเท่าใด
๗. พื้นที่/สถานที่ดาเนินการ ให้ระบุชื่อสถานที่ เช่ น วัด โรงเรียน หรือแปลงทดลอง เป็นต้น และให้ระบุชื่อ
หมู่บ้าน/ หมู่ที่/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด โดยพื้นที่/สถานที่ในการดาเนินการ จะต้องไม่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
หรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ เช่น พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
๘. ระยะเวลาดาเนินการ ให้ใส่วัน / เดือน / ปี ที่เริ่มดาเนินการ, วัน / เดือน / ปี ที่จะดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
และระยะเวลาดาเนินการรวมทั้งสิ้นเป็นจานวน ปี/เดือน/วัน
๙. งบประมาณที่ ใช้ ให้ ร ะบุ ให้ ชัด เจนว่าจะใช้ งบประมาณในการด าเนิน โครงการจานวนกี่บ าท โดยเป็ น
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ าจานวนกี่บาท และมีเงินงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น เช่น ท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือเงินบริจาคหรือไม่ จานวนเท่าใด ระบุให้ครบถ้วน
๑๐. รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้ระบุว่างบประมาณที่ขอรับการ
สนั บสนุนจะมีการใช้จ่ ายเพื่อกิ จกรรมใด เช่น เป็นค่าจ้างแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ ค่าก่อสร้าง ค่าที่ดิน อย่าง
ใดบ้าง จานวนเท่าใด เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีค่าครุภัณฑ์ให้จัดทารายละเอียดประมาณการราคาค่าครุภัณฑ์และ
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ และในกรณีค่าสิ่งก่อสร้างให้จัดทาประมาณการราคาก่อสร้าง พร้อม
แนบรูปรายการ แบบแปลน แผนผัง ท้ายแบบเสนอโครงการร่วมด้วย
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๑๑. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ ให้
อธิบายว่า ผู้เสนอโครงการชุมชนมีวิธีการใดในการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวมทั้ง วิธีการ
ดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดาเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
๑๒. ชื่อผู้เสนอโครงการ ให้ระบุว่าเป็นการประชาคมเมื่อใด หน่วยงานใดที่เสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
รวมทั้ง รายชื่อผู้ ประสานงานโครงการ ลั กษณะการดาเนินโครงการ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้
ประสานงานงานโครงการ
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ในกรณีที่เป็น นิติบุคคลซึ่งมาจากการรวมกลุ่มกัน
โดยคนในชุมชนและจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์ เป็นต้น
และได้รับ การรั บ รองการดาเนิ น งานอย่ างมีธรรมาภิบ าลผ่ านเกณฑ์การประเมินโดยนายทะเบียนหรือ
หน่วยงานที่กากับตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ก่อนยื่นแบบเสนอโครงการต่อ
คพรต. (ในกรณีกองทุนขนาดใหญ่) และ คพรฟ. (กรณีกองทุนขนาดกลาง) เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ
๑๔. ผลการกลั่นกรองโครงการชุมชน
- ให้กรรมการและเลขานุการ คพรต. (ในกรณีกองทุน ขนาดใหญ่) หรือกรรมการและเลขานุการ คพรฟ.
(ในกรณีกองทุนขนาดกลาง) แล้วแต่กรณี บันทึกผลการกลั่นกรองโครงการชุมชนตามผลการประชุมของ
คพรต. หรือ คพรฟ. พร้อมระบุเหตุผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการชุมชนให้ชัดเจน ในช่องทางซ้ายมือ
- ให้ กรรมการและเลขานุ การ คพรฟ. บั นทึ กผลการพิ จารณาตามผลการประชุมของ คพรฟ. ว่าเห็ นชอบ
โครงการชุมชนสาหรับบรรจุในแผนงานประจาปี พร้อมระบุเหตุผลการพิจารณาให้ชัดเจนไว้ในช่องทางขวามือ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ……………………………………………………………………หน้าที่........../..............

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓
(กฟ. 97(3)-06)

แบบสรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ..............(ระบุชอื่ กองทุน)..............................
ลาดับที่
คพรฟ.

โครงการชุมชน

สอดคล้อง
แผนงาน กับแผน
(1-7) ยุทธศาสตร์
ที่

พืน้ ที่ดาเนินโครงการ
ชุมชน

หมู่บา้ น

ตาบล

หน่วยดาเนินงาน
อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงานของรัฐ

นิตบิ คุ คลในชุมชนซึ่งมาจาก
การจดทะเบียน

งบประมาณ
(บาท)

มูลนิธิ

รวมจานวนโครงการ
ลายมือชื่อ

..........................................................................

กรรมการ คพรฟ. / เลขานุการ คพรฟ.
ตาแหน่ง
วัน/ เดือน/ ปี ..........................................................................

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๔
(กฟ. 97(3)-24)
แบบรับรองการดาเนินงานของกลุ่มบุคคล
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
อายุ

ปี บัตรประจาตัวข้าราชการ/บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่

ออกให้โดย

วันออกบัตร

วันหมดอายุ

มีสถานภาพเป็น
กรรมการ ใน คพรฟ.
กรรมการ ใน คพรต.
กานันตาบล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่/หมู่บ้าน

ตาบล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ที่มกี ารดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และได้ตรวจสอบแล้วว่า แต่
ละบุคคลดังกล่าวรับดาเนินโครงการชุมชนไม่เกิน ๓ โครงการ
๑.
๒.
๓.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม................................................................................ผูร้ ับรอง
(................................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
วันที่ .................................................................

หมายเหตุ : การรับรองเอกสารอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๕

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. เมื่อโครงการชุมชนได้รั บ อนุ มัติเงินกองทุนตามโครงการที่เสนอขอแล้ ว ให้ ประธาน คพรฟ. ทา
ข้อตกลงกับผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ประกาศจานวน ๓ คน ทาหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม แล้วรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวให้
คพรฟ. ทราบ
๒. ผู้ ไ ด้ รั บ จั ดสรรซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม บุ คคล จะก าหนดให้ บุ คคลหนึ่ ง ทาหน้ าที่ จั ดซื้ อ จัด จ้ า งพั ส ดุไ ด้ ไม่ เ กิ น
๓ โครงการต่อปีเท่านั้น
๓. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลกระทาได้ ๒ วิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าโดยตรง ในกรณีที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) วิธีประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อให้ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่ามากกว่าหนึ่งรายขึ้นไปยื่น
ข้อเสนอราคา ในกรณีที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยปิดป้ายประกาศตามที่สาธารณะ
หรือทาหนังสือเชิญ หรือประกาศเสียงตามสายล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน เพื่อเชิญชวน
๔. ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม ๓. และเมื่ อ มี ผ ล
การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวแล้ว ให้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
๕. เมื่อผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ลงชื่อกากับในหลักฐานการ
ตรวจรับอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คนทุกครั้ง แล้วรายงานให้ประธาน คพรฟ. ทราบ เพื่อให้กองทุนจ่ายเงินตรงให้กับ
ผู้รับจ้างหรือร้านค้าที่เป็นคู่สัญญาต่อไป
๖. พัสดุของผู้ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่าย และตัดออกจากการบันทึกบัญชีของ
กองทุน
๗. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมมาทา
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กาหนด หรือกรณีผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษา ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประธาน คพรฟ. รายงานให้สานักงานทราบ ทั้งนี้ ห้ามผู้ไ ด้รับจัดสรรซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคล ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษาดังกล่าว รวมถึงบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการหรือสานักงานจนกว่าจะมีการพิจารณาเป็นอย่างอื่น

