
การขอรับการจัดสรรเง �นกองทุนพัฒนาไฟฟ�าการขอรับการจัดสรรเง �นกองทุนพัฒนาไฟฟ�า
เพ�่อการส�งเสร�มสังคมและประชาชนให�มีความรู� 
ความตระหนัก และมีส�วนร�วมทางด�านไฟฟ�า
เพ�่อการส�งเสร�มสังคมและประชาชนให�มีความรู� 
ความตระหนัก และมีส�วนร�วมทางด�านไฟฟ�าคู�มือคู�มือ

มกราคม 2563



คำนำ 
“กองทุนพัฒนาไฟฟ า” จัดตั้ งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

(สำนักงาน กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงคหนึ่ง 

เพ่ือเปนทุนสนับสนุน ใหมีการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดาน

ไฟฟา หรือกองทุนพัฒนาไฟฟา เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งไดวางระเบียบ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ

จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟา เพ่ือการสงเสริม สังคมและประชาชนใหมีความรู  ความตระหนัก 

และมีสวนรวมทางดานไฟฟา พ.ศ. 2559 ไว โดยมีผลใชบังคับตั้งแต วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เปนตนมา 

ตอมาไดมีการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนในป พ.ศ. 2561 

เพ่ือใหการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สำนักงาน กกพ. จึงเห็นควรจัดใหมีคูมือแนวทางการกลั่นกรองขอเสนอโครงการกองทุนพัฒนา

ไฟฟาเพ่ือกิจการ ตามมาตรา 97(5) สำหรับใชในการจัดสรรเงินประจำปงบประมาณ 2562 โดยที่ผานมา 

สำนักงาน กกพ. ไดมีการออกคูมือไปแลว 1 ฉบับ สำหรับฉบับนี้เปนการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ซึ่งอธิบายวิธีการ ขั้นตอน รวมทั้งตัวอยางเอกสารในการดำเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางการดำเนินงาน ที่ชัดเจน

สำหรับผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ตลอดจนเจาหนาที่สำนักงาน กกพ. ซึ่งทำหนาที่กลั่นกรอง 

ขอเสนอโครงการ และผูมีสวนเกี่ยวของ ใหมีความเขาใจที่ถูกตองและสามารถปฏิบัติตามระเบียบที่ กกพ. 

กำหนดไว ไดอยางถูกตองและครบถวน 

สำนักงาน กกพ. หวังวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการใหความรู สรางความเขาใจเก่ียวกับ

แนวทาง การขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) ใหกับผูที่เก่ียวของ

สามารถนำไป ปฏิบัติใช ไดอยางเหมาะสมและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน ทำใหการ

ดำเนินงานของกองทุน พัฒนาไฟฟาเกิดประโยชนในการพัฒนาและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารกองทุนพัฒนา

ไฟฟาตามวัตถุประสงค ในการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดาน

ไฟฟาตอไป 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

มกราคม 2563 



  (i)     (i)     (i)   
ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

สารบัญ 
หนา 

คำนำ   

สารบัญ  (i) 

บทนำ รูจักกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) 1 

สวนที่ 1 การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) 7 

1.1 ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 8 

1.2 ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 9 

1.3 รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน 10 

สวนที่ 2 แนวทางการจัดทำขอเสนอโครงการ 11 

2.1 ขอกำหนดการเสนอโครงการ 12 

2.2 การจัดทำขอเสนอโครงการ 13 

2.3 อัตราคาใชจายในการจัดทำงบประมาณโครงการ 16 

2.4 การยื่นขอเสนอโครงการ 16 

สวนที่ 3 แนวทางการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 18 

3.1 ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 19 

3.2 เกณฑการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 21 

สวนที่ 4 การจัดทำสัญญาหรือบนัทึกขอตกลง 22 

4.1 เอกสารประกอบการทำสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 24 

  4.2 องคประกอบของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 24 

4.3 เงื่อนไขของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 25 

สวนที่ 5 การดำเนินการทางการเงินของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน 28 

5.1 การเปดบัญชีเงินฝากเพื่อรับจายเงนิท่ีไดรับการจัดสรร 29 

5.2 การเบิกจายเงินกองทุนที่ไดรับการจัดสรร 30 

5.3 การจัดทำรายงานทางการเงิน 31 

5.4 การสงเงินคืนเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 31 

สวนที่ 6 การติดตามรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานโครงการ 32 



  (ii)     (ii)     (ii)   
ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

สารบัญ (ตอ) 
ภาคผนวก ก : แบบฟอรมการขอรับการจัดสรรเงนิกองทุน 

 ก-1 ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือนำสง 

 ก-2 แบบฟอรมรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ  

(แบบ กฟ. 97(5) – 01)

 ก-3 แบบฟอรมบทสรุปยอสำหรับผูบริหาร (แบบ กฟ. 97(5) – 02) 

 ก-4 แบบฟอรม และตัวอยางขอเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(5) – 03) 

 ก-5 ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอำนาจ 

ภาคผนวก ข : แบบฟอรมการเบิกจายเงนิกองทุน 

  ข-1 แบบฟอรมขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ

  ข-2 แบบฟอรมหนังสือตอบรับการรับเงิน 

ภาคผนวก ค : แบบฟอรมการติดตามรายงานความกาวหนาในการดำเนินโครงการ (แบบ กฟ. 97(5) - 05) 

ภาคผนวก ง : ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาด วยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงิน 

จากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และ

มีสวนรวมทางดานไฟฟา พ.ศ. 2559 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 



 

บทนำ 

รูจักกองทุนพัฒนาไฟฟา  

เพื่อกจิการตามมาตรา 97(5) 
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ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

“กองทุนพัฒนาไฟฟ า” จัดตั้ งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  

(สำนักงาน กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลโดย

คณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสำนักงาน กกพ. เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาที่เปนผูเรียก

เก็บเงินจาก ผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา รวมถึงการจายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการ

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด ภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟามีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสนับสนุนใหมีการให

บริการไฟฟาไปยังทองที่ตางๆ อยางทั่วถึง เพ่ือกระจายความเจริญไปสู ทองถ่ิน พัฒนาชุมชนในทองถ่ินรอบ 

โรงไฟฟาที่ไดรับผลกระทบจาก การดำเนินงานของโรงไฟฟา สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี

ในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

และความเปนธรรมของผูใชไฟฟา 

1. แหลงที่มาของเงินและการใชจายเงินกองทุนพฒันาไฟฟา 
แหลงท่ีมาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา จะมาจาก (1) เงินท่ีไดรับจากผูรับใบอนุญาตประกอบ 

กิจการไฟฟาตามระเบียบที่ กกพ. กำหนดภายใตกรอบนโยบายของ กพช. (2) เงินคาปรับจากผูรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการไฟฟาที่กระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่ กกพ. กำหนด (3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค

ให และ (4) ดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิน ดังภาพ 
 

 

ภาพ แหลงท่ีมาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
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ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

โดยสำนักงาน กกพ. เปนผู ทำหนาที่รับเงิน จายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา

ไฟฟา แยกออกจากงบประมาณของสำนักงาน กกพ. ตามประกาศและระเบียบที่ กกพ. กำหนด ซึ่งเงินกองทุน  

พัฒนาไฟฟาถือเปนทุนหมุนเวียนท่ีตองมีการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  

และตองมีการรายงานผลการดำเนินงานตอ กพช. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี สภาผูแทน

ราษฎร และวุฒิสภา พรอมทั้งเปดเผยตอสาธารณชน และถูกตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(สตง.) 

การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา จะมีการใชจายตามวัตถุประสงคในการดำเนินกิจการตาม  

มาตรา 97 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยสำนักงาน กกพ. ไดแยกบัญชี  

ตามวัตถุประสงคในการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในแตละเรื่องออกจากกันอยางชัดเจน และมีการใชจาย

เงิน ตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด ดังภาพ  
 

มาตรา 97(1) 
 ชดเชยและอุดหนุนการบริการผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาสตามนโยบายของรัฐ 

 ชดเชยและอุดหนุนใหมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง หรือเพ่ือสงเสริม 

นโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคภมูิภาค 
  

มาตรา 97(2) 
 ชดเชยผูใชไฟฟาที่ตองจายคาไฟฟาแพงข้ึนจากการที่ผูรับใบอนุญาต 

ที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟาสั่งจายไฟฟาอยางไมเปนธรรม  
  

มาตรา 97(3)  พัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟา 
  

มาตรา 97(4) 
 การสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ

ไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอย 
  

มาตรา 97(5) 
 การสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวม 

ทางดานไฟฟา 
  

มาตรา 97(6)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 

ภาพ วัตถุประสงคของการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
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ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

2. กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) 

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) เพ่ือการสงเสริมสังคมและประชาชน 

ใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา กกพ. ไดดำเนินการตามกรอบนโยบาย ของ กพช. ดังนี้  

2.1 การเก็บเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) กกพ. ไดออกประกาศ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาสําหรับผูรับใบอนุญาตจําหนาย

ไฟฟา เพ่ือสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา พ.ศ. 2557 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กำหนดใหผู รับ

ใบอนุญาตจำหนายไฟฟาตองนำสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาในอัตรา 0.2 สตางคตอหนวยจำหนายไฟฟา  

ตั้งแตรอบเดือนท่ีเรียกเก็บคาไฟฟาประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนมา ซึ่งคาดวาจะมีเงินนำสงเขา

กองทุนประมาณกวา 350 ลานบาทตอป 

2.2 การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) กกพ. ไดออกระเบียบ 

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟา  

เพ่ือการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา พ.ศ. 2559  

(ระเบียบ กกพ.ฯ) ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  

เปนตนมา ตอมาไดมีการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนในป พ.ศ. 2561  

ไดกำหนดใหใชจ ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5)ตามวัตถุประสงค 3 

ประการ คือ 

 (1) สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรูและความตระหนักทางดานไฟฟา  

 (2) สงเสริมการมีสวนรวม ทางดานไฟฟาเพ่ือพัฒนาเครือขายขอมูล และรวมมือกับหนวยงานที่  

เก่ียวของ  

 (3) สงเสริมสังคมและประชาชน ใหใชไฟฟาอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
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ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

2.3 โครงสรางการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ตามระเบียบ 

กกพ.ฯ ไดกำหนดโครงสรางการบริหารงานกองทนุพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ไวดังภาพ 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

(สํานักงาน กกพ.) 

 

ภาพ โครงสรางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) 

 โดยสามารถสรุปบทบาทและหนาที่ตามโครงสรางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการ  

ตามมาตรา 97(5) ไดดังนี้ 

- คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปนผูออกระเบียบและประกาศที่เก่ียวของกับ  

นโยบายและแนวทางกำกับดูแลและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟาในภาพรวม รวมทั้ง เปนผูมีอำนาจ  

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5)  

การพิจารณาใหกรรมสิทธิ์ของทรัพยสินที่ไดจากเงินกองทุน การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลง  

ไปจากที่ไดอนุมัติไวแลว โดย กกพ. อาจมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการฯ หรือสำนักงาน กกพ. ดำเนินการ  

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนไดตามความเหมาะสม 

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสงเสริม ประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมทางดาน

ไฟฟา ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก กกพ. มีอำนาจหนาที่ในการ (1) พิจารณา กลั่นกรองขอเสนอโครงการตาม

เงื่ อน ไขและหลัก เกณฑ ที่  กกพ . กำหนด รวม ท้ั ง กำหนดหลักเกณฑ การพิจารณา ที่ เหมาะสม  

(2) จัดทำแผนการดำเนินงานของกองทุนเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) เสนอตอ กกพ. (3) พิจารณา โครงการท่ี

มีความจำเปนตองปรับปรุงรายละเอียดของโครงการและไมกระทบวงเงินงบประมาณที่ไดรับในระหวางป  

ตามแผนที่ กกพ. ไดใหความเห็นชอบแลว (4) เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลและใชจาย 

เงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรจาก กกพ. รวมถึง แนวทางการกำกับดูแลการจัดทำบัญชี เพ่ือบันทึกรายงานการรับ 

ผูมีสิทธิยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา (กฟ.) 

ผูทรงคุณวุฒิ 

หรือผูมีความชำนาญ 

เฉพาะดาน 
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ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

จายเงิน และนำเสนอรายงานการเงินตอ กกพ. ทุกป (5) มีสิทธิเชิญผูมีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมา

ชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม หรือสงเอกสารเพ่ิมเติม และ (6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ กกพ. มอบหมาย 

- คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ มีอำนาจในการกำหนดกรอบแนวทาง  

หลักเกณฑ การประเมินผล ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ รายงานความคืบหนาการดำเนินงาน  

และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตอ กกพ. 

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ทำหนาที่เปนสำนักงาน 

เลขานุการของ กกพ. ในการรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการเงินกองทุนตามระเบียบ  

หรือประกาศที่ กกพ. กำหนด มีอำนาจในการประกาศกำหนดกรอบจำนวนเงิน รูปแบบการจัดสรรเงินกองทุน 

และกำหนดระยะเวลาการเปดรับขอเสนอโครงการตอสาธารณะ การจัดใหผู ทรงคุณวุฒิหรือผู เชี่ยวชาญ 

เพ่ือสนับสนุนการกลั่นกรองโครงการ การจัดทำคูมือและแบบฟอรมที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การรับยื่น 

ขอเสนอโครงการการตรวจสอบและกลั่นกรองขอเสนอโครงการ และทำหนาที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการ

ที่ กกพ. แตงตั้งขึ้นในการกลั่นกรองโครงการและการประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งการปฏิบัติงาน 

ตางๆ ที่เก่ียวของกับการลงนามสัญญาหรือบันทึกขอตกลง การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการกับ 

ผูมีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินกองทุน โดยมีฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาเปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนการ

ดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาและปฏิบัติงาน ตามที่สำนักงาน กกพ. มอบหมาย 

- ผูทรงคุณวุฒิหรือผู มีความชำนาญเฉพาะดาน มีบทบาทในการวิเคราะหกลั่นกรองโครงการ 

เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอโครงการกอนนำเสนอตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  

และ กกพ. โดยตองเปนผูที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีความรูประสบการณเก่ียวกับการวิเคราะห 

กลั่นกรองโครงการ และไมมีสวนไดสวนเสียกับผูมีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

เพ่ือใหการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ในการสงเสริมสังคม  

และประชาชน ใหมีความรู  ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา มีการทำงานอยางมีมาตรฐาน  

และมีประสิทธิภาพ สำนักงาน กกพ. จึงจัดทำคูมือฉบับนี้ข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางใหกับผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ

โครงการเพ่ือขอรับ การจัดสรรเงินกองทุน ผูปฏิบัติงานของสำนักงาน กกพ. และผูเก่ียวของไดมีการดำเนินงาน

ตามระเบียบ และประกาศ ของ กกพ. ไดอยางถูกตอง ในข้ันตอนการพิจารณาจัดทำขอเสนอโครงการ  

การพิจารณากล่ันกรอง โครงการ การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา 

ไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) การจัดทำสัญญาหรือบันทึกขอตกลง การเบิกจายเงินกองทุน การติดตาม

ค ว าม ก า วห น าผ ล ก า รด ำ เนิ น งาน โค ร งก า ร  ซึ่ ง จ ะ ได ก ล า ว ถึ ง โด ย ล ะ เ อี ย ด ใน คู มื อ ฉ บั บ นี้



2 
ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

1 

สวนที่ 1 

รูจักกองทุนพัฒนาไฟฟา  

เพื่อกจิการตามมาตรา 97(5) 
1.1 ประเภทแผนงานที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินกองทุน 

1.2 ผูมีสิทธิย่ืนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

1.3 รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน 
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ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

1.1 ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

ประเภทแผนงานที่มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) 

ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังนี้ 

ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 



9 9 
ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

 

1.2 ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(5) เปนไป

ตามประกาศที่สำนักงาน กกพ. กำหนดในแตละป ภายใตกรอบนโยบายของ กกพ. ตามระเบียบคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน 
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ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

1.3 รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทนุ 

รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินโครงการ จำแนกเปน 4 รูปแบบ ดังนี ้



 

2 

สวนที่ 2 

แนวทางการจัดทำขอเสนอโครงการ 
2.1 ขอกำหนดการเสนอโครงการ 

2.2 การจัดทำขอเสนอโครงการ 

2.3 อัตราคาใชจายในการจัดทำงบประมาณโครงการ 

2.4 การย่ืนขอเสนอโครงการ 
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ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

2.1 ขอกำหนดการเสนอโครงการ 

โครงการที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) ตองอยูภาย

ใต ขอกำหนด ดังนี้

1) มีเปาหมายการดำเนินงานตรงกับวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุนตามขอ 5 ขอ 6 หรือขอ 7  

ของระเบียบ กกพ. วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือการสงเสริมสังคม  

และประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา พ.ศ. 2559 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

พ.ศ. 2561 (รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก จ.) 

 ขอ 5 เงินกองทุน ใหใชจายตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน 

  (1) สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรูและความตระหนักทางดานไฟฟา 

  (2) สงเสริมการมีสวนรวมทางดานไฟฟา เพ่ือพัฒนาเครือขายขอมูล และรวมมือกับ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  (3) สงเสริมสังคมและประชาชนใหใชไฟฟาอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 6 การใชจายเงินใหเปนไปตามที่ กกพ. กำหนด ภายใตกรอบของคณะกรรมการนโยบาย 

  พลังงานแหงชาติ 

 ขอ 7 เงินกองทุนใชใชจายสนับสนุนโครงการ และแผนงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 

  การใชจายเงนิกองทุนตามมาตรา 97(5) ตามที่ กกพ. เห็นชอบ 

2) มีเปาหมายและวัตถุประสงคสอดคลองกับทิศทางนโยบายแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนากองทุน และสถานการณพลังงาน 

3) ไมมีความซ้ำซอนกับโครงการที่ดำเนินการอยู หรือเคยมีการดำเนินงานมากอน ไมวาจะไดรับ  

การสนับสนุนจากหนวยงานใด เวนแตเปนโครงการที่พัฒนาตอยอดจากโครงการที่เคยดำเนินการมาแลว 

4) แสดงรายละเอียดการดำเนินงานที่ครบถวน มีความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับ 

งบประมาณ หรือคาใชจายท่ีขอรับการจัดสรรเงนิ 

5) แสดงเปาหมาย ผลลัพธ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินโครงการ ตองเปน  

ประโยชนโดยตรงตอกองทุน มีความเหมาะสมและเปนไปไดในการดำเนินโครงการ 

6) มีกระบวนการดำเนินโครงการที่มีความเหมาะสม สามารถดำเนินการไดตามกรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด  

ทั้งนี้ ผูยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของอยางครบถวน และตอง

เปนผูรับผิดชอบในการดำเนินโครงการที่ขอโดยตรงหรือตามที่ กกพ. เห็นชอบ 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

2.2 การจัดทำขอเสนอโครงการ 

2.2.1 การนำเสนอแนวคิดโครงการ (Idea) 

ขอกำหนดและหัวขอการนำเสนอแนวคิดโครงการ เปนไปตามประกาศที่สำนักงาน กกพ. กำหนด

ในแตละป ภายใตกรอบนโยบายของ กกพ. ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

2.2.2 การนำเสนอขอเสนอโครงการ (Full Proposal) 

1) การจัดทำบทสรุปยอสำหรับผูบริหาร ประกอบดวย รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อ

หนวยงาน วันที่เสนอโครงการ ประเภทแผนงาน งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

วัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ ประโยชน/ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ สรุปโครงการโดยยอ ตามแบบฟอรม 

(แบบ กฟ.97(5)-02) จำนวนไมเกิน 2 หนา 

2) การจัดทำรายละเอียดขอเสนอโครงการ ในการจัดทำขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการ

จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงาน กกพ. ไดกำหนดหัวขอและรายละเอียด 

ขอเสนอโครงการ เพ่ือเปนแนวทาง ใหผู มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนไดจัดทำขอเสนอโครงการ 

ไดอยางถูกตองครบถวน โดยมีรายละเอียด ดังตารางรายละเอียดของขอเสนอโครงการ 

ตาราง รายละเอียดของขอเสนอโครงการ 

หัวขอ คำอธิบาย 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 รหัสโครงการ ไดรับหลังจากการลงทะเบียนทางเว็บไซต

1.2 ช่ือโครงการ ระบุชื่อโครงการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขอใหสื่อความหมาย

ชัดเจนวาจะสรางผลผลิตอะไร (สวนที่ เชน ผลิตสื่อโทรทัศน จัด

โครงการรณรงค หรือทำคูมือ) สำหรับกลุมเปาหมายใด และเพ่ือให

เกิดผลลัพธอะไร (เชน เพื่อสรางความเขาใจและพฤติกรรมประหยัด

พลังงานมากขึ้น เพื่อใหมีทักษะดานไฟฟาเพื่อปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ) 

1.3 ประเภทแผนงานของขอเสนอโครงการ เลือกประเภทแผนงานที่สอดคลองกับแผนการดำเนินโครงการ 

1.4 สถานภาพผูย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน เลือกสถานภาพผูยื่นใหสอดคลองกับหนวยงาน 

1.5 ท่ีอยู หรือสถานท่ีติดตอของหนวยงาน ระบุ ที่ อยู  หรือสถานท่ี ติดตอของหน วยงาน , เบอร โทรศัพท ,  

เบอรโทรสาร, อีเมลล, และเว็บไซต ของหนวยงาน 

1.6 หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) ระบุชื่อ, ตำแหนง, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร, อีเมลล และที่อยู ที่

สามารถติดตอไดของหัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

1.7 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

หรือผูมีอำนาจกระทำการแทน 

ระบุชื่อ, ตำแหนง, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร, อีเมลล และที่อยู ที่

สามารถติดตอไดของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

หัวขอ คำอธิบาย 

1.8 ผูประสานงานโครงการ ระบุชื่อ, ตำแหนง, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร, อีเมลล และที่อยู ที่

สามารถติดตอไดของผูประสานงานโครงการ 

1.9 ผูเช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาประจำโครงการ ระบุชื่อ, ตำแหนง, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร, อีเมลล และที่อยู ที่

สามารถติดตอไดของผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาประจำโครงการ 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่มา และความสำคัญของโครงการ 1) ควรระบุ ป ระเด็ นป ญ หา หรื อสถานการณ ด าน ไฟ ฟ าใน

กลุมเปาหมายที่ทางโครงการตองการจัดการแกไข โดยใหขอมูล 

หลักฐาน และเหตุผลสนับสนุนวาทำไมจึงเปนเรื่องที่ควรจัดการแกไข 

2) ป จจุ บั นมี โครงการอะไรที่ ทำเพ่ื อแก ไขปญหาดั งกล าวใน

กลุมเปาหมายนี้อยู หรือเคยทำมากอนหรือไม ไดผลเปนอยางไร 

จำเปนตองมีโครงการที่เสนอเพิ่มนี้หรือไม เพราะอะไร  

3) เคยมีโครงการที่ชวยแกปญหาคลายๆ กันนี้ในบริบทอ่ืนๆ มากอน

หรือไม มีอะไรที่สามารถนำมาปรับใชไดไหม (เพื่อประเมินวาผูทำ

โครงการมีความรูและศึกษาโครงการที่เคยมีมากอน วางานของตนจะ

แตกตางและดีกวาอยางไร และศึกษาวิธีการที่จะทำโครงการใหสำเร็จ

จากโครงการอื่นๆ มาดวย) 

4) ดังนั้นโครงการใหมนี้จะทำอะไร (output) กับกลุมเปาหมายกลุมใด 

(target groups) เพื่อชวยสงเสริม แกปญหา หรือปรับปรุงสถานการณ

ดังกลาวใหดีขึ้นอยางไร (outcomes) ซึ่งจะชวยตอบโจทยนโยบาย

ของประเทศ วัตถุประสงคของกองทุน และหัวขอมุงเปาปนี้อยางไร 

2.2 วัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ ระบุผลลัพธ (outcome) และผลกระทบระยะยาว (impact)  

ที่ตองการสรางใหเกิดข้ึน 

2.3 กลุมเปาหมาย 1) ระบุกลุมเปาหมายหลักของโครงการ ตองการทำโครงการนี้

กับใคร หรือเพ่ือใหเกิดผลลัพธกับใคร 

2) ระบุกลุมเปาหมายรองของโครงการ (ถามี) 

2.4 ผลผลิตของโครงการ ระบุผลผลิต (output) ที่ทั้งหมดจากโครงการ 

2.5 ประโยชน หรือผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ ระบุผลลัพธที่คาดวาจะเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายตามข้ันตอนการ

ดำเนินโครงการ ควรระบุใหชัดเจนและสามารถประเมินวัดผลได 

2.6 รายละเอียดการดำเนินโครงการ เขียนขั้นตอนการดำเนินงานอยางละเอียด จนจบที่ขั้นการประเมินผล 

มคีวามสมเหตุสมผล รอบคอบ และสามารถทำไดสำเร็จ 

2.7 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เขียนข้ันตอนโดยแสดงใหเห็นเปนลำดับตามชวงเวลาที่ทำกิจกรรมแต

ละอยาง เพ่ือใหเห็นวามีการวางแผนงานเปนข้ันตอนที่สอดรับกันดี 

และใชเวลาอยางสมเหตุสมผลในแตละขั้นตอน 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

หัวขอ คำอธิบาย 

2.8 โครงสรางการบริหารโครงการ แสดงถึงความสัมพันธของบุคลากรในโครงการและการบริหารโครงการ  

พรอมทั้งระบุตำแหนงบุคลากรที่รวมดำเนินโครงการ ใหครอบคลุม

หนาที่และความรับผิดชอบภายในโครงการ 

2.9 ประวัติ ประสบการณ และตัวอยางผลงาน

ของบุคลากรในโครงการ 

1) ประวัติและประสบการณของบุคลากรรายบุคคล โปรดระบุ

ตำแหนงบุคลากรในโครงการและหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมระบุ

ชื่อ-นามสกุล ของผูรับตำแหนงดังกลาวใหครบถวนทุกตำแหนง 

รวมทั้งระบุระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน (ป) ประสบการณ

ทำงานที่เก่ียวของ ตำแหนงในโครงการ 

2) ผลงานในอดีตที่ใกลเคียงกับกิจกรรมที่เสนอจะทำในโครงการนี้ 

โปรดระบุผลงานในอดีตที่บุคลากรในโครงการเคยทำเสร็จสิ้นแลว และ

มีลักษณะใกลเคียงกับกิจกรรมที่เสนอจะทำในโครงการนี้ เพื่อเปน

ขอมูลสนับสนุนวาทีมผูเสนอโครงการมีศักยภาพที่จะทำโครงการ

ลักษณะดังกลาวไดสำเร็จ โดยใหเลือกที่ดีที่สุด ไมเกิน 3 ชิ้นงาน และ

สงเอกสาร ไฟล วิดีโอ หลักฐานทั้งหมด ไวในแผน CD แนบมากับ

โครงการ 

2.10 แผนการเงินของโครงการและรายละเอียด

การใชจายในการดำเนินงาน 

ระบุรายละเอียดงบประมาณและคาใชจายๆตางๆภายในโครงการ 

2.11 การรายงานความกาวหนาและงวดการเบิก

จายเงิน 

ระบุรายละเอียดปริมาณและรายละเอียดงานที่จะรายงานในแตละงวด

การเบิกจายงานโยคำนึงถึงความสอดคลองกับขั้นตอนการดำเนินงาน

ในแตละเดือนของโครงการ 

2.12 การบริหารโครงการหลังจบระยะเวลาการ

ดำเนินโครงการ (ถามี) 

เสนอแนวทางการบริหารหรือใชประโยชนจากโครงการหลังสิ้นสุด

ระยะเวลาใหทุน วาจะใชประโยชนจากผลผลิตที่เกิดขึ้นตอเนื่องไปได

อยางไรบาง มีความรวมมือกับหนวยงานที่เหมาะสม ที่จะชวยนำไป

ขยายผลหรือใชประโยชนตอเนื่องและยั่งยืนหรือไม 

2.13 แหลงทุนสนับสนุนอื่นๆ ขอใหระบุแหลงทุนอ่ืน ๆ ที่จะมาชวยเสริมใหโครงการมีโอกาสประสบ

ความสำเร็จสูงข้ึน โครงการที่มีผูรวมใหทุนนั้นสะทอนวาเปนโครงการ

ที่ไดรับการประเมินวาสมควรไดรับทุนจากหนวยงานอ่ืนมาแลว หาก

ไดรับทุนสนับสนุนจากทาง กกพ. อีกจะสามารถทำโครงการสวนตอ

ขยายหรือคูขนานไปไดสมบูรณและสรางผลกระทบไดชัดเจนยิ่งข้ึน จะ

ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

2.14 เอกสารอ างอิ งอ่ืนๆ ที่ เก่ี ยวข องกับ

โครงการ 

ระบุขอมูลเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ 

เชน เอกสารใบเสนอราคา 

โดยแบบฟอรมขอเสนอโครงการ และตัวอยางขอเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(5) - 03) ปรากฏตาม ภาคผนวก ก – 3
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

2.3 อัตราคาใชจายในการจัดทำงบประมาณโครงการ

ผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตองระบุรายละเอียดการใชจายในการดำเนินงานโครงการ  

ตามอัตราคาใชจายใน 6 หมวด ดังนี้ 

1)  คาจางและคาตอบแทนบุคลากร เปนรายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจำ คาจาง 

ชั่วคราว  คาจางลูกจางตามสัญญาจางที่เปนรายเดือน  และตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามสัญญา 

2)  คาใชจายในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน เปนงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรม สัมมนา  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู ดานไฟฟา หรือความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสมในดานไฟฟา ทั้งในประเทศและ  

ตางประเทศ 

3)  คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนงบประมาณสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ  

จัดกิจกรรม เพ่ือสรางความเขาใจ การรับรู ความตระหนัก และเกิดทัศนคติที่ดีดานไฟฟา 

4) คาวัสดุ เปนงบประมาณคาวัสดุ อุปกรณ สำหรับใชในโครงการ และการจัดซื้อ จัดจาง 

5) คาใชสอย เปนรายจายในลักษณะคาเดินทาง คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

6)  คาใชจายอื่นๆ (ถามี) เปนรายจายภายในโครงการตามความจำเปน ที่ไมสามารถระบุรายละเอียด  

มีสัดสวนไมเกิน รอยละ 5 ของคาใชจายท้ังหมด 

ทั้งนี้ ใหนำราคาของสำนักงบประมาณปลาสุดมาเปนเกณฑอางอิง แตหากหมวดใดที่ไมสามารถยึด

ราคากลางดังกลาวได ใหผูยื่นขอเสนอโครงการแนบใบเสนอราคาตามหมวดนั้นๆมานำเสนอ เพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

2.4 การยื่นขอเสนอโครงการ 

ใหผูมีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุนดำเนินการ ดังนี ้

1) ตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  

วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เพ่ือการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู  

ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา พ.ศ. 2559 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 

2) ใหผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจัดทำขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมดังนี ้

 (1) หนังสือนำสง 

 (2) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(5) – 01)  

 (3) บทสรุปยอสำหรับผูบริหาร (แบบ กฟ. 97(5) – 02)  

 (4) ขอเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(5) – 03) 



17 17 
ฝายยุทศาสตรและแผนงาน 

กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

 (5) เอกสารสำคัญอ่ืนๆ ที่ กกพ. กำหนด เชน หนังสือมอบอำนาจ เอกสารและหลักฐานท่ี

เก่ียวของกับผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ผูรับผิดชอบโครงการและผูรวมดำเนินโครงการ เปนตน 

ทั้งนี ้แบบฟอรมตามขอ (1) ถึง (5) มีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ก 

3) ผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง ครบถวน พรอม

ทั้งลงลายมือ และประทับตรา ในเอกสารทุกฉบับ เวนแตเอกสารประวัติของผูรวมดำเนินโครงการ ใหบุคคลผู

รวมดำเนินโครงการลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารประวัติตนเอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน “ใชเพ่ือรวมดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(5)” 

4) ล งท ะ เ บี ย น ผ า น ท า ง เว็ บ ไซ ต ข อ งส ำนั ก ง าน  ก ก พ . (http://www.erc.or.th ห รื อ 

http://pdf.erc.or.th) พรอมทั้งกรอกรายละเอียดขอเสนอโครงการ ใหครบถวน 

5) จัดสงขอเสนอโครงการตามที่ไดลงทะเบียนผานทางเว็บไซตของสำนักงาน กกพ. ในขอ 4) 

พรอมทั้งแนบเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ ประกอบดวย เอกสารตนฉบับเปนภาษาไทย จำนวน 1 ชุด และ

สำเนาจำนวน 5 ชุด พรอมท้ังเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล (WORD และ PDF) บันทึกลง CD ทั้งนี้ ผูมี

สิทธิยื่นขอเสนอโครงการสามารถยื่นเอกสารดวยตัวเองในเวลาราชการหรือนำสงทางไปรษณียมายังที่อยูท่ีกำหนด 

โดยใหนับวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ โดยสงมาที่ 

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

สำนักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณาขอเสนอโครงการที่ยื่นเกินระยะเวลาท่ีกำหนด และ

หากปรากฏภายหลังวาผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ผูใดมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือมีความผิดพลาด

ที่เกิดจากผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ใหถือวาเปนคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนที่ไมสมบูรณ 

และใหคำขอนั้นตกไป 

6) รายละเอียดการประกาศเปดรับขอเสนอโครงการ เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) ในแตละ

ปงบประมาณ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดที่  http://www.erc.or.th หรือ http://pdf.erc.or.th หรือสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดทางโทรศัพท 0 2207 3599 



3

สวนที่ 3 

แนวทางการพิจารณากลัน่กรอง 

ขอเสนอโครงการ 
3.1 ขัน้ตอนการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 

3.2 เกณฑการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

3.1 ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการเปนกลไกสำคัญในการกลั่นกรองโครงการท่ี

เหมาะสม จะไดรับการจัดสรรเงินกองทุน ทั้งนี้ ผูมีบทบาทสำคัญแตละขั้นตอนประกอบไปดวยคณะกรรมการ

กำกับ กิจการพลังงาน (กกพ.) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจาหนาที่สำนักงาน กกพ. รวมถึงผูทรงคุณวุฒิหรือ 

ผูมีความชำนาญเฉพาะดาน (ถามี) ท่ีจะรวมวิเคราะห และแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอโครงการ โดยมี

ขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน ดังภาพ 

ขั้นตอนท่ี 1 : สำนักงาน  กกพ. ตรวจสิทธิของผูยื่นเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี 2 : สำนักงาน กกพ. พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3 : คณะอนุกรรมการฯ / กกพ. พิจารณา 

ขั้นตอนท่ี 4 : การแจงผลการพิจารณาและการทำสัญญาและบันทึกขอตกลง (ภายใน 45 วัน 

นับจากวนัที่ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไดรับหนังสือชี้แจงผลการพิจารณา) 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

ภาพ ขั้นตอนการพิจารณาขอเสนอโครงการ 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

3.2 เกณฑการพิจารณากลั่นกรองข อเสนอโครงการ 

 



 

4 

สวนที่ 4 

การจัดทำสัญญาหรือบนัทึกขอตกลง 
4.1 เอกสารประกอบการทำสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 

4.2 องคประกอบของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 

4.3 เงื่อนไขของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

หลังจากที่สำนักงาน กกพ. แจ งผลการพิจารณาแก ผู ได รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบ  

ใหดำเนินการ จัดทำสัญญาหรือบันทึกขอตกลงรับการจัดสรรระหวางผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนกับ

สำนักงาน  กกพ.  ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ได รับหนังสือแจ ง โดยองค ประกอบของสัญญาหรือ 

บันทึกขอตกลง และเงื่อนไขของสัญญา หรือบันทึกขอตกลง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ภาพ การจัดทำสัญญาหรอืบันทึกขอตกลง 

ผูไดรับจัดสรรเงินกองทุน 

ขอขยายระยะเวลาในการจัดทำสัญญา 

หรือบันทึกขอตกลง 

สำนักงาน กกพ.  

แจงผลการพิจารณาแกผูไดรับจัดสรรเงินกองทุน 

ผูไดรับจัดสรรเงินกองทุนไมสามารถจัดทำสัญญา

หรือบันทึกขอตกลงใหแลวเสรจ็ได 

ภายใน 45 วัน  

ผูไดรับจัดสรรเงินกองทนุจัดทำสัญญา 

หรือบันทึกขอตกลงใหแลวเสรจ็ได

ภายใน 45 วัน

ชี้แจงเหตุผล 

และความจำเปน 

สำนักงาน กกพ. แจงผล 

การอนุมัติขยายระยะเวลา 

หากไมสามารถดำเนินการ 

ไดภายใน 30 วัน นับแต 

ไดรับการแจงจาก สำนักงาน 

กกพ. ใหถือวาผูไดรับจัดสรร

เงนิกองทุนสละสิทธิ์ 

ผูไดรับจัดสรรเงินกองทุนจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการทำสัญญาหรือบันทกึขอตกลง 

จัดทำสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 

ระหวางผูไดรับจัดสรรเงินกองทุนกับสำนกังาน กกพ. 

 

เลขาธิการสำนักงาน กกพ. 

พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

4.1 เอกสารประกอบการทำสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 

1) หนังสือแจงผลการพิจารณาของ กกพ. 

2) รายละเอียดขอเสนอโครงการ 

3) เอกสารอ่ืนๆ ที่ กกพ. กำหนด เชน หนังสือมอบอำนาจ เอกสารที่เก่ียวของกับหัวหนาโครงการ  

(ผูรับผิดชอบโครงการ) และผูรวมดำเนินโครงการ เปนตน 

4.2 องคประกอบของสัญญาหรือบนัทึกขอตกลง 

ประกอบดวยขอมูล 6 สวน ดังนี้ 

1)  โครงการและเปาหมายในการดำเนินการ 

2)  รายละเอียด เทคโนโลยี และวิธีการท่ีใชในการดำเนินโครงการ (ถามี) 

3) ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินโครงการ 

4) คาใชจายในการดำเนินโครงการ จำนวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน และงวดของการเบิกจายเงิน  

รวมทั้งแหลงเงินสนับสนุนอ่ืนๆ (ถามี) 

5) เงื่อนไขของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง ประกอบไปดวย 

 5.1) สิทธิของสำนักงาน กกพ. ในการปรับลดจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน รวมทั้งการบอก  

เลิกสัญญาหรือบันทึกขอตกลง หากผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมาย 

 5.2) การตรวจสอบและลงโทษ ในกรณีที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมปฏิบัติตามสัญญา  

หรือบันทึกขอตกลง โดยแลวแตกรณ ี

 5.3) สิทธิของสำนักงาน กกพ. และผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนที่เปนเจาของรวมในทรัพยสิน 

ทางปญญาใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ โดยสำนักงาน กกพ. และผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนจะตกลงรวมกัน 

ในการจัดสรรหรือแบงผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากทรัพยสินทางปญญา 

 5.4) หนาที่ของผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนในการจัดเก็บเอกสารที่ เปนหลักฐานเก่ียวกับ  

การเบิกจายเงินในสวนที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน การรายงานความกาวหนาการดำเนินโครงการ  

การใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกในการเขาตรวจเยี่ยมชมเพ่ือติดตามและประเมินผลของ กกพ.  

สำนักงาน กกพ. คณะบุคคล หรือบุคคลที ่กกพ. มอบหมาย 

 5.5) หนาที่ของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกัน  

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) วาดวยเรื่องหลักเกณฑ และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการ  

รับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

6)  อ่ืนๆ ตามท่ีสำนักงาน กกพ. กำหนด 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

4.3 เงื่อนไขของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 

เงื่อนไขสัญญาหรือบันทึกขอตกลงที่ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

ภายหลังท่ีไดรับอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนจาก กกพ. มีดังนี ้

1)  กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมสามารถดำเนินการจัดทำสัญญา หรือบันทึกขอตกลง 

รับการจัดสรรไดภายในระยะเวลาที่กำหนด (45 วัน) ใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนชี้แจงเหตผุลและความจำ

เปน   ในการขอขยายระยะเวลา   โดยแจงให สำนักงาน กกพ. ทราบกอนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว  

และใหเปนดุลยพินิจของเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่จะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา แตตองไมเกิน 30 วัน 

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุมัติในการขยายระยะเวลาจากสำนักงาน กกพ. 

2)  หากผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมดำเนินการจัดทำสัญญา หรือบันทึกขอตกลงรับการจัดสรร 

ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามขอ 1) ใหถือวาผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนสละสิทธิ์ในการขอรับการจัดสรร 

เงินกองทุน แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์หากจะขอรับการจัดสรรเงินกองทุนในครั้งตอไป 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

3)  กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนหนวยงานของรัฐ ทรัพยสินท่ีไดมาโดยใชเงินกองทุน  

ใหถือเปนกรรมสิทธิ์ของหนวยงานผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน และกรณีที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน  

เปนหนวยงานอื่นๆ ที่ไมใชหนวยงานของรัฐ ทรัพยสินที่ไดมาโดยใชเงินกองทุน กกพ. จะพิจารณาใหกรรมสิทธิ์  

เปนการเฉพาะราย (แลวแตกรณี) 

4)  ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนตองใชจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามโครงการภายใน

งบประมาณ และระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการที่ไดรับ

อนุมัติแลว ตองไดรับ การอนุมัติจาก กกพ. กอน เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ  

ใหอยูในดุลยพินิจของ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. และสำนักงาน กกพ. ตองรายงานให กกพ. ทราบ 

5)  หามใหผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนนำเงินที่ไดรับการสนับสนุนไปใชในโครงการอื่น เวนแต  

จะไดรับอนุญาตจาก กกพ. 

6) กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมดำเนินการตามแผนที่กำหนด ใหนำสงเงินคืนสำนักงาน 

กกพ. ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับเงิน 

7)  หากผู ไดรับการจัดสรรเงินมิไดเปนหนวยงานของรัฐและไมนำสงเงินคืนภายในระยะเวลา  

ที่กำหนด (ขอ 6) ใหถือวาผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนตกเปนลูกหนี้ผิดนัด และตองชำระเงินคืนพรอม

ดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากออมทรัพยของธนาคารออมสิน จนกวาจะไดมีการนำสงเงินคืนครบถวนใหกับ

สำนักงาน กกพ. 

8)  การขยายระยะเวลาดำเนินงานของโครงการที่มีการเปล่ียนแปลงจากรายละเอียดโครงการ  

ที่ กกพ. ไดอนุมัติไวแลว ใหดำเนินการ ดังนี ้

 8.1) กรณีมีแนวโนมวาไม สามารถดำเนินโครงการไดตามแผนที่วางไว  ดวยสาเหตุที่อยู 

นอกเหนือ การควบคุมของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน ใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนทำหนังสือแจงสำ

นักงาน กกพ. เพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงาน พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเปน โดยตองแจงไม

นอยกวา 30 วัน กอนสัญญาสิ้นสุด โดยการขยายระยะเวลาใหสำนักงาน กกพ. ดำเนินการ ดังนี ้

  - ทำหนังสือแจงตนสังกัดของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน   (ถามี) 

  - ทำหนังสือแจงผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน พรอมทั้งเรงรัดใหมีการนำสงรางรายงาน  

ฉบับสมบูรณภายใน 60 วัน นับตั้งแตที่ไดรับแจงจากสำนักงาน กกพ. 

  - รวบรวมรายชื่อ เพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อผูดำเนินโครงการลาชาเพ่ือรายงานตอ กกพ. 

 8.2) กรณทีี่ขอขยายระยะเวลาในสัญญามากกวาหนึ่งครั้ง ใหเสนอ กกพ. เพ่ือพิจารณา 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

9) ในกรณีที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนผิดสัญญา สำนักงาน กกพ. สามารถยกเลิกสัญญา  

หรือบันทึกขอตกลงได ตามขอกำหนดในสัญญาหรือบันทึกขอตกลง และในกรณีท่ีไมสามารถติดตามทวงถาม  

รายงานได หรือมีแนวโนมวาไมสามารถทวงถามจนไดรับรายงาน ใหสำนักงาน กกพ. ดำเนินการ ดังนี ้

 9.1) ทำหนังสือแจงตนสังกัดของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน (ถามี) 

 9.2) ทำหนังสือแจงผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนทราบถึงการขอยกเลิกโครงการพรอมชี้แจงเหตุผล 

 9.3) ระงับการจายเงนิสวนที่เหลือทั้งหมด 

 9.4) ทำหนังสือแจ งให ผู ได รับการจัดสรรเงินกองทุนทำรายงานการเงิน  และคืน เงิน 

สวนที่เหลือภายใน 60 วัน ในกรณีที่มีการใชเงินเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก กกพ. สำนักงาน 

กกพ. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเบิกจายเงินสวนที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนจายเกินไปจากวงเงินงบประมาณที่

ระบุไวในสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 



5

สวนที่ 5 

การดำเนินการทางการเงิน 

ของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน 
5.1 การเปดบัญชีเงินฝากเพื่อรับจายเงินที่ไดรับการจัดสรร 

5.2 การเบิกจายเงินกองทุนที่ไดรับการจัดสรร 

5.3 การจัดทำรายงานทางการเงิน 

5.4 การสงเงินคืนเม่ือดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

สำนักงาน กกพ. จะตรวจสอบการดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาหรือบันทึกขอตกลงกอนการจาย

เงิน สนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) ให แกผู ได รับการจัดสรร

เงินกองทุน โดยสำนักงาน กกพ. จะเบิกจายเงินใหกับผูที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนที่ไดดำเนินการตามเงื่อนไข 

ดังนี้ 

5.1 การเปดบัญชีเงินฝากเพื่อรับจายเงินที่ไดรับการจัดสรร 

ใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปดบัญชีกับสถาบันการเงินของรัฐ หรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  

หรือธนาคารพาณิชย เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันรวมดวย ชื่อบัญชี “กองทุน  

พัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ตามดวยชื่อโครงการพรอมระบุชื่อหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรร

เงินกองทุน” โดยใชแบบฟอรมขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการในภาคผนวก ค-1 และแจงเลขที่บัญชี

เงนิฝากดังกลาวตอสำนักงาน กกพ. เพ่ือโอนเงินเขาบัญชี 

ทั้งนี้ การเปดบัญชีเงินฝากตองผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานหรือองค

กร ดังนี ้

1)  กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนหนวยงานของรัฐ ใหดำเนินการโดยความเห็นชอบของ 

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานหรือเทียบเทา 

2) กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนภาคเอกชน ใหดำเนินการโดยความเห็นชอบของกรรมการ

ผูจัดการใหญหรือเทียบเทา 

3) กรณผีูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนสหกรณ ใหดำเนินงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ 

4) กรณีผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนองคกรที่ไมแสวงหากำไร ใหดำเนินงานโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสมาคม มูลนธิิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

5) กรณีที่ผู ได รับการจัดสรรเงินกองทุนอยู นอกเหนือคุณสมบัติตามขอ 1) ถึง 4) ให อยู ใน 

ดุลยพินิจของเลขาธิการสำนักงาน กกพ. 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

5.2 การเบิกจายเงินกองทุนท่ีไดรับการจัดสรร 

1)  การอนุมัติสั่งจายเงินที่ไดรับการจัดสรร ใหกำหนดผูมีอำนาจอนุมัติการสั่งจายเงนิที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน 4 คน ซึ่งเปนผู ที่ไดรับมอบหมายหรือมอบอำนาจจากหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน  

หรือผูมีอำนาจ โดยมเีงื่อนไขการสั่งจายลงนามรวมกัน 2 ใน 4 คน ท้ังนี้ ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน

เปนหนวยงานของเอกชน จะกำหนดใหผูมีอำนาจอนุมัติสั่งจายเงินตามวรรคสองไมนอยกวาสองคน โดยตองมี

ผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหนึ่งคนลงนามดวยก็ได 

2)  การขอเบิกเงินตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงในแตละงวด ใหผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน  

ยื่นหนังสือเบิกเงินตอสำนักงาน กกพ. ตามแบบฟอรมหนังสือขอเบิกเงินในภาคผนวก ค-2 พรอมหลักฐาน  

หรือเอกสาร ดังนี ้

 2.1) มติ กกพ. ที่อนุมัติขอเสนอโครงการ 

 2.2) แผนการจายเงินที่ไดรับอนุมัติ หรือที่ไดอนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลง หรือประมาณการ 

รายจายประจำป แลวแตกรณ ี

 2.3) แบบหรือรูป หรือรายละเอียดรายการตามขอเสนอโครงการ 

 2.4) รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 2.5) รายงานความกาวหนา ผลการดำเนินโครงการ รูปถายผลการทำงานหรือกิจกรรม (ถามี) 

 2.6) เอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตามที่สำนักงาน กกพ. กำหนด 

3)  ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนจัดทำหนังสือตอบรับการรับเงิน ตามแบบฟอรมหนังสือตอบรับ  

การรับเงินในภาคผนวก ค-3 พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ตามแบบที่สำนักงาน กกพ. กำหนด เพ่ือเปนหลักฐาน  

การรับเงิน และผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมีหนาที่เก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินไวเพ่ือการตรวจสอบ  

ในภายหลัง 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

5.3 การจัดทำรายงานทางการเงิน 

1) กรณีที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมใชหนวยงานของรัฐ ใหมีการจัดทำรายงานการเงินตาม

รูปแบบที่สำนักงาน กกพ. กำหนด 

2) กรณีที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนหนวยงานของรัฐ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในเรื่อง  

การเก็บรักษาเงิน การเบิกจายเงิน และการพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ หรือคำสั่งของหนวยงานตนสังกัด 

3) การบัญชีของผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนใหเปนไปตามระบบบัญชีของหนวยงานที่ไดรับ  

การจัดสรรเงิน 

4) ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนทำรายงานการรับจายเงินของโครงการสงสำนักงาน กกพ. เปนราย

ไตรมาส หรือตามงวดที่ขอเบิกเงินจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ  และเก็บเอกสารหลักฐานไวเพ่ือการตรวจสอบ 

5.4 การสงเงินคืนเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 

เม่ือผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ตองดำเนินการกอน 

ปดโครงการ ดังตอไปนี ้

1) ปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมิใชหนวยงานของรัฐ 

2) นำสงเงินเหลือจายพรอมดอกเบ้ียทั้งหมดคืนสำนักงาน กกพ. ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุด

โครงการ 

3) นำสงรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณทั้งในรูปเลม (Hard Copy) และขอมูลเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (Microsoft Word และ PDF) โดยบันทึกลง CD ROM ตอสำนักงาน กกพ. 

4) บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงระบบฐานขอมูลของสำนักงาน กกพ. (ถาม)ี 

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. มีอำนาจเรียกใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจง หรือสงขอมูล เอกสาร

ใดๆ เพิ่มเติม เพื่อใชประกอบการติดตาม และประเมินผลได 



6 

สวนที่ 6 

การติดตาม 

รายงานความกาวหนาผลการดำเนนิงานโครงการ 
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กองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน กกพ. 

ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน มีหนาที่ตองรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 

1) จัดทำรายงานความกาวหนาการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอรมรายงานความกาวหนา  

ในการดำเนินโครงการ (แบบ กฟ. 97(5) - 05) ในภาคผนวก ง และรายงานทางการเงินตามที่สำนักงาน กกพ.  

กำหนด โดยนำสงรายงานทั้งในรูปเลม (Hard Copy) และขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Microsoft Word  

และ PDF) และบันทึกลง CD ROM ตอสำนักงาน กกพ. 

2) โครงการที่อยูระหวางดำเนินงาน การรายงานความกาวหนาตองดำเนินการอยางนอยเปนรายไตรมาส  

และหากไมนำสงรายงาน  สำนักงาน  กกพ.  สามารถชะลอการโอนเงินใหผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน

ชั่วคราว 

3) เมื่อดำเนินโครงการสิ้นสุดตามสัญญา ใหผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมีหนาที่รับผิดชอบ  

ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ และรายงานทางการเงินตอสำนักงาน กกพ. ภายใน

ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการตามสัญญา 

4) ให ความรวมมือและอำนวยความสะดวกแก กกพ. สำนักงาน กกพ. คณะอนุกรรมการ  

ติดตามประเมินผลโครงการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก กกพ. ใหเขาไปตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการ 

 

สำนักงาน กกพ. มีหนาที่ในการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี ้

1) ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานความกาวหนาและผลการดำเนินงานใหแก  

กกพ. ทราบเปนระยะ รวมถึงเรียกใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงหรือสงขอมูลเอกสารใดๆ เพิ่มเติม  

เพ่ือใชประกอบการติดตามและประเมินผล 

2) ระงับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย กรณีมีเหตุแนชัดวา  

โครงการขัดตอหลักเกณฑ ไมเกิดประโยชนหรือมีความเสี่ยงวาโครงการไมประสบความสำเร็จ ผูไดรับการ

จัดสรร เงินกองทุนสามารถเขามาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแกไขปญหาดังกลาวตอสำนักงาน กกพ. ได 

3) รวบรวมรายชื่อผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนท่ีผิดสัญญากับสำนักงาน กกพ. เพ่ือใชเปนขอมูล  

ในการจัดสรรเงินกองทุนในปตอไป 
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แบบฟอรม 

การขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

ภาคผนวก 



(ภาคผนวก ก-1) 

 

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสอืนำสง 

 

ที่  ..........................          (เขียนที)่........................................................... 

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

 

วันที่ ........................................................ 
 

เรื่อง การยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไดเปดรับขอเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรร

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) ..................................(ชื่อหนวยงาน)................................ 

มีความสนใจในการยื่นขอเสนอโครงการ .........................(ชื่อโครงการ)............................ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

.....................(ตัวเลข)................................ บาท (...........................(ตัวอักษร)................................) 

 ในการนี้ จึงขอนำสงขอเสนอโครงการดังกลาว เพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการ 

ตามมาตรา 97(5) พรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่สำนักงาน กกพ.กำหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

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

          ตำแหนง........................................................................... 

 

 
 
 

 

หมายเหตุ กรณีหนวยงานราชการมีรูปแบบหนังสือไวเปนการเฉพาะแลว ใหพิจารณานำขอความในตัวอยางแบบฟอรมหนังสือ

นำสง ขางตนมาปรับใชตามความเหมาะสม 

ผูบริหารสูงสุดหรือผูมีอำนาจกระทำการแทน 

ประทับตรา 



(ภาคผนวก ก-2) 

แบบ กฟ. 97(5) – 01 
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แบบฟอรมรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ 

(ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) 

หนวยงาน   

ประเภทแผนงาน   

ชื่อโครงการ   

งบประมาณท่ีขอ   

รหัสโครงการ   

รายการเอกสาร 

 1. หนังสือนำสง 

 2. กฟ. 97(5)-01 

 3. กฟ. 97(5)-02 

 4. กฟ. 97(5)-03 

 5. CD (ไฟล Word และ PDF หลังจากลงนามและประทับตรา) 

 6. หนังสือรับรองหรือไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ (กรณีหนวยงานรัฐ) 

 7. หนังสือรับรองการผานความเห็นชอบหรือมอบหมายใหเปนผูยื่นเสนอโครงการและมีอำนาจ 

ลงนามรับรองเอกสารประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ (กรณมีีการมอบอำนาจ) 

  หนังสือมอบอำนาจ + ติดอากรแสตมป (30 บาท) 

  สำเนาบัตรผูมอบอำนาจ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

  สำเนาบัตรผูรับมอบอำนาจ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 8. หลักฐานการจัดตั้งองคกรหรือหนวยงาน 

  หลักฐานการจัดตั้งองคกรหรือหนวยงาน 

  สำเนาใบรบัรองบริษัท ลงนามรับรองพรอมประทับตรา ออกไมเกิน 1 เดือน (กรณีหนวยงานเอกชน) 

  เอกสารแสดงวัตถุประสงค และการดำเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนฯ  

(กรณีองคกรไมแสวงหากำไร) 

 9. เอกสารแสดงรายละเอียดประวัติ และโครงสรางการบริหารงานขององคกรหรือหนวยงาน 

  รายละเอียดประวัติขององคกร หรือหนวยงาน 

  โครงสรางการบริหารงานขององคกร หรือหนวยงาน 

 ผลการดำเนินงานที่ผานมาขององคกรหรือหนวยงาน 

  ผลการดำเนินงานดานสาธารณะประโยชนขององคกรอยางนอย 1 ป (กรณีองคกรไมแสวงหากำไร) 

  ผลการดำเนินงานดานสื่อสารมวลชนขององคกร (กรณีหนวยงานดานสื่อสารมวลชน) 



(ภาคผนวก ก-2) 

แบบ กฟ. 97(5) – 01 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนกังานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน  หนาที่ 2 จากทั้งหมด 1 
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 10. เอกสารบัญชีรายชื่อและประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตองของผูรวมดำเนิน

โครงการ 

  เอกสารบัญชีรายชื่อพรอมประวัติของผูรวมดำเนินโครงการ 

  สำเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตองของผูรวมดำเนนิโครงการ 

หมายเหตุ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือแนวทางการกลั่นกรองขอเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือ

กิจการตามมาตรา 97(5) โดยสามารถดาวโหลดเอกสารที่เก่ียวของไดท่ี http://pdf.erc.or.th 



(ภาคผนวก ก-3) 

แบบ กฟ. 97(5) – 02 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนกังานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน  หนาที ่1 จากทั้งหมด 1 
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แบบฟอรมบทสรุปยอสำหรับผูบริหาร 

รหัสโครงการ : ....................................................................................................................................................... 

ช่ือโครงการ : ......................................................................................................................................................... 

ช่ือหนวยงาน : ......................................................................................................................................................... 

วันที่เสนอโครงการ : ............................................................................................................................................. 

ประเภทแผนงานของขอเสนอโครงการ 

[…..]  แผนงานท่ี 1 แผนงานเสริมสรางศักยภาพ สงเสริมบทบาท และพัฒนาองคความรูดานไฟฟา

 ใหแกประชาชน หรือบุคคากรที่เก่ียวของ 

[…..]  แผนงานท่ี 2 แผนงานประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ความเขาใจ 

 ทัศนคติที่ดีดานไฟฟา 

[…..]  แผนงานท่ี 3 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมทางดานไฟฟา เชน การพัฒนาเครือขายหรือการสราง

 เครือขายการมีสวนรวมของประชาชน หรือหนวยงานดานไฟฟา 

[…..]  แผนงานท่ี 4 แผนงานสนับสนุนสรางความมั่นคง และเตรียมความพรอมรับสถานการณไมปกต ิ

 ดานไฟฟา 

งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร.................................................................................................................... 

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ.......................................................................................................................... 

วัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ................................................................................................................ 

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

ประโยชน/ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

 ประโยชน/ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ............................................................................................. 

 ตัวชี้วัด..................................................................................................................................... 

สรุปโครงการโดยยอ.....................(โครงการทำอะไร ที่ไหน อยางไร มีกิจกรรมอะไรบาง)........................ 
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คำอธิบายวิธีเขียนขอเสนอโครงการ 

เพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู  

ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา (มาตรา 97(5)) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   2562   

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 รหัสโครงการ : ไดรับจากการลงทะเบียนทางเว็บไซต  

1.2 ชื่อโครงการ 

(ภาษาไทย) : เขียนชื่อโครงการภาษาไทย ขอใหสื่อความหมายชัดเจนวา 1) จะสรางผลผลิตอะไร (เชน 

ผลิตสื่อโทรทัศน จัดโครงการรณรงค หรือทำคูมือ) 2) สำหรับกลุมเปาหมายใด 3) เพื่อใหเกิดผลลัพธ

อะไร (เชน เพ่ือสรางความเขาใจและพฤติกรรมประหยัดพลังงานมากข้ึน เพ่ือใหมีทักษะดานไฟฟาเพ่ือ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ) . 

(ภาษาอังกฤษ) : Your project title should reflect 1) the outputs that you will deliver   

2) your target groups AND 3) the expected outcomes of the project   

1.3 ประเภทแผนงานของขอเสนอโครงการ (เลือก 1 แผนโดยทำเครื่องหมาย ) 

[…..] แผนงานท่ี 1 แผนงานเสริมสรางศักยภาพ สงเสริมบทบาท และพัฒนาองคความรูดานไฟฟา  

 ใหแกประชาชน หรือบุคคากรที่เก่ียวของ 

[    ] แผนงานที่ 2 แผนงานประชาสัมพันธ  เพ่ือสรางความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ความเขาใจ  

 ทัศนคตทิี่ดีดานไฟฟา 

[…..] แผนงานที่ 3 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมทางดานไฟฟา เชน การพัฒนาเครือขายหรือการ

 สรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน หรือหนวยงานดานไฟฟา 

[…..] แผนงานที่ 4 แผนงานสนับสนุนสรางความมั่นคง และเตรียมความพรอมรับสถานการณไมปกติ 

 ดานไฟฟา 

 

 

สำหรับเจาหนาที่สำนักงาน กกพ. 

วันที่ไดรับเอกสาร .................................................. 

ลงช่ือ .................................................. 
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1.4 สถานภาพผูย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

[…..] หนวยงานของรัฐ  […..] สถาบันการศกึษา 

[…..] สหกรณ  […..] องคกรไมแสวงหากำไร 

 […..] หนวยงานดานสื่อสารมวลชน […..] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................  

 ชื่อหนวยงาน (ภาษาไทย)   . 

 ชื่อหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ)    

1.5 ที่อยู หรือสถานท่ีติดตอของหนวยงาน  

 เลขที่ .............. หมูที่ ......... ชื่ออาคาร ............................................  ตรอก/ซอย ....................................... 

ถนน .............................. แขวง/ตำบล .......................................... เขต/อำเภอ ...........................................

จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ................................................................................ 

 โทรศัพท ................................................................... โทรสาร ..................................................................... 

 E-mail address: .......................................................... เว็บไซต: ............................................................. 

1.6 หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

ชื่อ – นามสกุล ................................................................ ตำแหนง ............................................................. 

โทรศพัท .................................................................. โทรสาร ...................................................................... 

 E-mail address : ........................................................................................................................................ 

    […..] บัตรประจำตัวประชาชน  […..] หนังสือเดินทาง  […..] บัตรอ่ืนๆ (ระบุ) .............................................. 

 เลขที่ ......................................ออกใหโดย ................................................จังหวัด .......................................          

 อยูบานเลขที่ ..................... หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .............................. 

 ตำบล/แขวง ......................อำเภอ/เขต .......................... จังหวัด ...........................รหสัไปรษณีย .............. 

1.7 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูมีอำนาจกระทำการแทน 

ชื่อ – นามสกุล ................................................................ ตำแหนง ............................................................. 

โทรศพัท .................................................................. โทรสาร ...................................................................... 

 E-mail address : ........................................................................................................................................ 

    […..] บัตรประจำตัวประชาชน  […..] หนังสือเดินทาง  […..] บัตรอ่ืนๆ (ระบุ) .............................................. 

 เลขที่ ......................................ออกใหโดย ................................................จังหวัด .......................................          

 อยูบานเลขที่ ..................... หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .............................. 

 ตำบล/แขวง ......................อำเภอ/เขต .......................... จังหวัด ...........................รหสัไปรษณีย .............. 
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1.8 ผูประสานงานโครงการ 

ชื่อ – นามสกุล ................................................................ ตำแหนง ............................................................. 

โทรศพัท .................................................................. โทรสาร ...................................................................... 

 E-mail address : ........................................................................................................................................ 

    […..] บัตรประจำตัวประชาชน  […..] หนังสือเดินทาง  […..] บัตรอ่ืนๆ (ระบุ) .............................................. 

 เลขที่ ......................................ออกใหโดย ................................................จังหวัด .......................................          

 อยูบานเลขที่ ..................... หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .............................. 

  ตำบล/แขวง ......................อำเภอ/เขต .......................... จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย .............. 

1.9 ผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาประจำโครงการ 

ชื่อ – นามสกุล ................................................................ ตำแหนง ............................................................. 

โทรศพัท .................................................................. โทรสาร ...................................................................... 

 E-mail address : ........................................................................................................................................ 

    […..] บัตรประจำตัวประชาชน  […..] หนังสือเดินทาง  […..] บัตรอ่ืนๆ (ระบุ) .............................................. 

 เลขที่ ......................................ออกใหโดย ................................................จังหวัด .......................................          

 อยูบานเลขที่ ..................... หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .............................. 

  ตำบล/แขวง ......................อำเภอ/เขต .......................... จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย ..............



 (ภาคผนวก ก-4) 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่มา และความสำคัญของโครงการ  

1) ควรระบุประเด็นปญหา หรือสถานการณดานไฟฟาในกลุมเปาหมาย ที่ทางโครงการตองการจัดการ

แกไข โดยใหขอมูล หลักฐาน และเหตุผลสนับสนุนวาทำไมจึงเปนเรื่องท่ีควรจัดการแกไข 

ความสำคัญที่นำเสนอเหตุผลวาทำไมตองมีโครงการนี้ 

2) ปจจุบันมีโครงการอะไรที่ทำเพื่อแกไขปญหาดังกลาวในกลุมเปาหมายนี้อยู หรือเคยทำมากอน

หรือไม ไดผลเปนอยางไร จำเปนตองมีโครงการท่ีเสนอเพ่ิมนี้หรือไม เพราะอะไร  

3) เคยมีโครงการที่ชวยแกปญหาคลาย ๆ กันนี้ในบริบทอ่ืน ๆ มากอนหรือไม มีอะไรที่สามารถนำมา

ปรับใชไดไหม (เพ่ือประเมินวาผูทำโครงการมีความรูและศึกษาโครงการที่เคยมีมากอน วางานของ

ตนจะแตกตางและดีกวาอยางไร และศึกษาวิธีการที่จะทำโครงการใหสำเร็จจากโครงการอื่น ๆ  

มาดวย) 

4) ดังนั้นโครงการใหมนี้จะทำอะไร (output) กับกลุมเปาหมายกลุมใด (target groups) เพ่ือชวย

สงเสริม แกปญหา หรือปรับปรุงสถานการณดังกลาวใหดีข้ึนอยางไร (outcomes) ซึ่งจะชวยตอบ

โจทยนโยบายของประเทศ วัตถุประสงคของกองทุน และหัวขอมุงเปาปนี้อยางไร  

2.2 วัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ 

ระบุผลลัพธ (outcome) และผลกระทบระยะยาว (impact) ที่ตองการสรางใหเกิดขึ้น   .

 . 

2.3 กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมาย  

1) ระบุกลุมเปาหมายหลักของโครงการ ตองการทำโครงการนี้กับใคร หรือเพ่ือใหเกิดผลลัพธกับใคร  . 

  2) ระบุกลุมเปาหมายรองของโครงการ (ถามี) 

 พื้นท่ีเปาหมาย(ถามี) 

 พื้นที่เปาหมายในการดำเนินโครงการ เชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

2.4 ผลผลิตของโครงการ 

ระบุวาจะไดผลผลิต (output) อะไรบ างจากโครงการนี้  เชน  โครงการอบรม สื่อการอบรม  

สื่อประชาสัมพันธ จำนวนกี่หนวย มีคนเขารวมโครงการกี่คน ผูไดรับการอบรมกี่คน ผูไดเห็นโฆษณาจำนวน

เทาใด ผูมีสวนรวมในกิจกรรมมากเทาใด วัดจากอะไร ยอด view ยอด share หรือจำนวน comment ใน 

platform ของเครอืขายท่ีสรางข้ึน 
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2.5 ประโยชน/ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

 ประโยชน/ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายตามขั้นตอนการดำเนินโครงการ ควรระบุใหชัดเจนและ

สามารถประเมินวัดผลได 

ตัวชี้วัด 

ระบุวาผลผลิตที่สรางข้ึนจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงอะไรในกลุมเปาหมาย (outcomes) เชน มีความรู 

ความเขาใจ ทัศนคติที่ดี เปลี่ยนพฤติกรรม และโปรดระบุ .วิธีการวัด เชน ในชุมชนที่เขาไปอบรมมีผูเปลี่ยน

อุปกรณประหยัดไฟเพ่ิมก่ี % (เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม) หรือจำนวนนักเรียนท่ีเขาใจขอดีขอเสียของโรงไฟฟา

แบบตาง ๆ ถูกตองเพ่ิมขึ้นก่ี % (มีความรูความเขาใจ) สัดสวนของ comment ทางบวก ตอทางลบใน social 

media เพิ่มข้ึนกี่ % (ทัศนคติท่ีดีข้ึน) 

 

2.6 รายละเอยีดการดำเนินโครงการ  

 เขียนขั้นตอนการดำเนินงานเปนลำดับกอนหลังตั้งแตตนในขั้นเตรียมการ จนจบที่ขั้นการประเมินผล 

เพ่ือใหประเมินไดวามีความสมเหตุสมผล รอบคอบ มั่นใจไดวาจะทำไดสำเร็จ อาจแบงเปนสวน ๆ ดังนี ้

  ขั้นเตรียมการ เชน การศึกษาคนควาขอมูล การติดตอผูเชี่ยวชาญใหรวมสรางแนวทางการอบรม  

การออกแบบหลักสูตร การทำ concept testing  การ pilot สื่อที่จะใช 

  ขั้นดำเนินการ เชน ผลิตสื่อ ถายทำ ตัดตอ จัดอบรม เผยแพร จัด event ใหรายละเอียดใหไดมาก

ที่สุดวาเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมที่จะทำเปนอยางไร 

  ขั้นประเมินผล จะติดตามวัดผลผลิตและผลลัพธที่ระบุไวในขอ 2.4 ละ 2.5 อยางไร 

 

2.7 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ        เดือน  

เขียนข้ันตอนโดยแสดงใหเห็นเปนลำดับตามชวงเวลาที่ทำกิจกรรมแตละอยาง เพ่ือใหเห็นวามีการ

วางแผนงานเปนข้ันตอนที่สอดรับกันดี และใชเวลาอยางสมเหตุสมผลในแตละขั้นตอน  

 

Time – Based Flow Chart 

แผนการดำเนินงาน 
เดอืนท่ี 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) ....................................................              
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2.8 โครงสรางการบริหารโครงการ 

 ชื่อหนวยงาน    . 

 ชื่อหัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ)   . 
 แผนผังแสดงความสัมพันธของหนวยงานและการบริหาร พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบในแตละสายงาน 
 

 

 

 
 

     
 

2.9 ประวัต ิประสบการณ และตัวอยางผลงานของบุคลากรในโครงการ  

2.9.1 ประวัตแิละประสบการณของบุคลากรรายบุคคล 

โปรดระบุตำแหนงบุคลากรในโครงการและหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมระบุชื่อ-นามสกุลของผูรับ

ตำแหนงดังกลาวใหครบถวนทุกตำแหนง รวมทั้งระบุระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน (ป) ประสบการณ

ทำงานที่เก่ียวของ ตำแหนงในโครงการ 

 

ลำดับ 
ตำแหนง 

ในโครงการ 

หนาที่ 

ความรับผดิชอบ 
ชื่อ-นามสกุล การศกึษา 

ประสบการณ 

(ป) 

ประวัติการทำงาน 

ที่เกี่ยวของโดยสังเขป 

1 หัวหนาโครงการ ระบุหนาที่/ความ

รับผิดชอบ 

ในโครงการ 

 ระบุวุฒิการศึกษา 

ตั้งแตระดับ 

ปริญญาตร ี

ระบุจำนวนป 

การทำงาน 

ระบุชวงป 

บทบาทหนาที ่

ความรับผิดชอบ 

2 ผูเช่ียวชาญดาน......... ระบุหนาที่/ความ

รับผิดชอบ 

ในโครงการ 

 

 

  

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษาโครงการ 

ผูประสานงานโครงการ 

 

ผูเช่ียวชาญดาน................. 

 

 

ผูเช่ียวชาญดาน................. 

 

 

ผูเช่ียวชาญดาน................. 
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 2.9.2 ผลงานในอดีตท่ีใกลเคียงกับกิจกรรมที่เสนอจะทำในโครงการนี ้ 

 โปรดระบุผลงานในอดีตที่บุคลากรในโครงการเคยทำเสร็จสิ้นแลว และมีลักษณะใกลเคียงกับกิจกรรมที่

เสนอจะทำในโครงการนี้ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนวาทีมผูเสนอโครงการมีศักยภาพท่ีจะทำโครงการลักษณะ

ดังกลาวไดสำเร็จ โดยใหเลือกที่ดีที่สุด ไมเกิน 3 ชิ้นงาน และสงเอกสาร ไฟล วิดีโอ หลักฐานทั้งหมด ไวในแผน 

CD แนบมากับโครงการ 

1)  ชื่อชิ้นงานหรือโครงการ ........................................................................  

 วันที่เผยแพรหรือจัดกิจกรรม ................................................................ 

 ผูใหทุนสนับสนุน ................................................................................... 

2) ชื่อชิ้นงานหรือโครงการ ........................................................................  

 วันที่เผยแพรหรือจัดกิจกรรม ................................................................ 

 ผูใหทุนสนับสนุน ................................................................................... 

3)  ชื่อชิ้นงานหรือโครงการ ........................................................................  

 วันที่เผยแพรหรือจัดกิจกรรม ................................................................ 

 ผูใหทุนสนับสนุน ................................................................................... 

 

2.10 แผนการเงินของโครงการและรายละเอียดการใชจายในการดำเนินงาน  

 รวม                             (                                บาท) 

รายการ หนวย 
อัตรา 

(บาท/หนวย) 

งบประมาณรวม 

(หนวยXอัตรา) 

1. คาจางและคาตอบแทนบุคลากร (แสดงเปนรายบุคคล) 

1.1 ……………………………….. (ตำแหนง) …….……………….. 

1.2 ……………………………….. (ตำแหนง) …….……………….. 

 

 

 

 

 

2. คาใชจายในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน (รายละเอียด)    

3. คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

3.1 ……………………………….. 

3.2 ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คาวัสดุ 

4.1 ……………………………….. 
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รายการ หนวย 
อัตรา 

(บาท/หนวย) 

งบประมาณรวม 

(หนวยXอัตรา) 

4.2 ……………………………….. 

5. คาใชสอย 

5.1 ……………………………….. 

5.2 ……………………………….. 

   

6. คาใชจายอื่นๆ (ไมเกิน 5 %) 

6.1 ……………………………….. 

 

 

 

 

 

รวม    
 

2.11 การรายงานความกาวหนาและงวดการเบิกจาย  

ระบุวาจะสงรายงานความกาวหนากี่ครั้ง แตละครั้งจะมีเนื้องานอะไรท่ีสงใหพิจารณาความกาวหนาได

บาง และมีแผนวาจะเบิกจายเงินเปนสัดสวนเทาใด ทั้งนี้จำนวนเงินที่เบิกควรมีความสอดคลองกับเนื้องาน  
 

รายงาน 
กำหนดเวลา 

ที่รายงาน 
ปริมาณและรายละเอียดงาน 

งบประมาณ 

ทีข่อเบิกจาย 

รายงาน ....... ครั้งท่ี ....  ... เดือน ปริมาณงานและรายละเอียดของงาน จำนวนเงิน 

(รอยละ ... ) 
 

2.12 การบริหารโครงการหลังจบระยะเวลาการดำเนินโครงการ  

เสนอแนวทางการบริหารหรือใชประโยชนจากโครงการหลังสิ้นสุดระยะเวลาใหทุน วาจะใชประโยชน

จากผลผลิตที่เกิดข้ึนตอเนื่องไปไดอยางไรบาง มีความรวมมือกับหนวยงานที่เหมาะสม ที่จะชวยนำไปขยายผล

หรือใชประโยชนตอเนื่องและยั่งยืนหรือไม 
 

2.13 แหลงทุนสนับสนุนอื่นๆ  [.....]  ไมม ี  […..]  มี  ไดแก 

ขอใหระบุแหลงทุนอื่น ๆ ที่จะมาชวยเสริมใหโครงการมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงข้ึน โครงการที่มีผู

รวมใหทุนนั้นสะทอนวาเปนโครงการที่ไดรับการประเมินวาสมควรไดรับทุนจากหนวยงานอ่ืนมาแลว หากไดรับ

ทุนสนับสนุนจากทาง กกพ. อีกจะสามารถทำโครงการสวนตอขยายหรือคูขนานไปไดสมบูรณและสราง

ผลกระทบไดชัดเจนยิ่งข้ึน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 (1)  ชื่อสถาบัน ................................................................................................................................. 

    จำนวนเงิน .............................................. บาท ระยะเวลา ………………………………… ป/เดือน 
 (2)  ชื่อสถาบัน ................................................................................................................................. 

  จำนวนเงนิ .............................................. บาท ระยะเวลา ………………………………… ป/เดือน 
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2.14 เอกสารอางอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ (ถามี) 

 ระบุเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ 

 1) แบบ / คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณท่ีนำมาใชในโครงการ  

 2) บันทึกขอตกลงตางๆ ที่เก่ียวของ 

 3) เอกสารแสดงสิทธิ 

 4) เอกสารยืนยันหรือรับรองในการนำผลผลิตหรืองานวิจัยที่เกิดจากโครงการไปใชประโยชน 

 5) .......................................................................................................................................... 

 6) .......................................................................................................................................... 

 7) .......................................................................................................................................... 
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คำรับรอง  

1.  ขาพเจาไดรับทราบและทำความเขาใจระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่เก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุน

เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) และยินดีปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขดังกลาว ตลอดจนคำสั่ง 

หรือประกาศ ที่สำนักงาน กกพ. กำหนดทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาโครงการที่ยื่นขอเสนอ 

 ไมมีความซ้ำซอนกับโครงการที่ดำเนินการอยูหรือเคยมีการดำเนินงานมากอน ไมวาจะไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานใด หรือ 

 เปนโครงการท่ีมีการตอยอดทีช่ัดเจนจากโครงการเดิม ชื่อโครงการ ..........................................................          

ที่ดำเนินการในชวงป ..................................... โดยไดรับการสนับสนุนจาก ............................................... 

3. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในแบบขอเสนอโครงการ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับการ

จัดสรรเงินกองทุนนี้ถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการ 

 

      หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

 

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

               ( ) 

 ตำแหนง      

 

 

 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูมีอำนาจกระทำการแทน 

 

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

               ( ) 

 ตำแหนง      

ประทับตรา 



(ภาคผนวก ก-5) 

  

 

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสอืมอบอำนาจ 
 

                                                                             เขียนที่                 . 

                                                                             ลงวันที่                 . 

 

โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้  ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ)                                             .  

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที ่                                . อายุ         ป  เชื้ อ ช าติ                       . 

สัญชาต ิ                 อยูบานเลขท่ี            ตำบล/แขวง                         อำเภอ/เขต                                  .      

จังหวัด           รหัสไปรษณีย                     .ขอมอบอำนาจให  (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) 

                                            บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี                           อ า ยุ                 . 

เชื้อชาติ               สัญชาติ                 อยูบานเลขที่           ต ำบล/แขวง                                . 

อำเภอ/เขต                             จังหวัด                               รหัสไปรษณีย           .  

เปนผูมีอำนาจกระทำการแทนในการยื่นขอเสนอโครงการ การเบิกจายและรับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา และการดำเนินการ

อ่ืนใดที่เก่ียวกับการดำเนินโครงการ                              (ระบุชื่อโครงการ)                  

        . 
 

ขาพเจายอมรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอำนาจของขาพเจาที่ไดกระทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งขาพเจา

ไดกระทำการดวยตนเองทุกประการ 

 

เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 
   

ลายมือชื่อ        ผูมอบอำนาจ 

(       ) 
 

ลายมือชื่อ        ผูรับมอบอำนาจ 

(       ) 
 

ลายมือชื่อ        พยาน 

(       ) 
 

ลายมือชื่อ        พยาน 

(       

อากร

แสตมป 

๓๐ บาท 



(ภาคผนวก ข-1) 
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ภาคผนวก 
 

แบบฟอรม 

การเบิกจายเงินกองทุน 



(ภาคผนวก ข-1) 

 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนกังานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน  หนาที ่2 จากทั้งหมด 2 
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แบบฟอรมขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ 

 

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

 

เรื่อง ขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท...................................................................................................... 

เรียน ผูจัดการธนาคาร............................................................. สาขา..............................................................                              

 

 โครงการ...........................................................................................................................................

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) โดยมี 

ผูมีรายนามตอไปนี้เปนผูรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ และเปนผูเปดบัญช ี

1. .........................................................................................................................................................    

2. .........................................................................................................................................................   

3. .........................................................................................................................................................   

4. .........................................................................................................................................................   

                                                                                          

ขอกำหนดเงื่อนไขในการสั่งจายเงินฝากในบัญชี โดยการเบิกจายจะตองมีผูลงนามตั้งแตสองคนขึ้นไป

รวมกันลงนามในใบเบิกจาย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการใหตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                            ตำแหนง .................................................................. 
หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

 

 

หมายเหต ุในกรณีท่ีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนหนวยงานของเอกชน จะกำหนดใหผูมีอำนาจอนุมัติสั่งจายเงินตามวรรค

สองไมนอยกวาสองคน โดยตองมีผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหนึ่งคนลงนามดวยก็ได 



(ภาคผนวก ข-1) 

 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนกังานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน  หนาที ่3 จากทั้งหมด 2 
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ตัวอยางหนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย 

ใชชื่อบัญช ี“กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)  

ตามดวยชื่อโครงการพรอมระบุชื่อหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน” 

 

สำนักงาน/สาขา......................... บัญชเีลขที่…………………………. 

 

ชื่อบัญชี 

กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) 

 

โครงการ............................................................................... 

ชื่อหนวยงาน............................................................................... 
 

ธนาคาร.............. 

 

ตัวอยางการระบุชื่อบัญชเีงินฝากออมทรัพยหรือบญัชเีงินฝากกระแสรายวัน 



(ภาคผนวก ข-2) 
 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนกังานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน  หนาที ่1 จากทั้งหมด 1 
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แบบฟอรมหนังสือตอบรับการรับเงิน 
 

เขียนที่................................................................ 

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

เรื่อง ตอบรับการรับเงิน 

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  

                               (ชื่อหนวยงาน)                                ตั้งอยูเลขที่           หมูที่          .   
ชื่ออาคาร                                                            ตรอก/ซอย                                            . 
ถนน                                                                 แขวง/ตำบล                                         .
เขต/อำเภอ                                                         จังหวัด                                                  .  
รหัสไปรษณีย                           ไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) 

เพ่ือดำเนินโครงการ                                                                                                          . 
ดังรายการตอไปนี้ 
 

รายการ งวดที่ จำนวนเงิน (บาท) 

    

รวมจำนวนเงิน   

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)                                                                                                       . 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

 ขอแสดงความนับถือ 
 

........................................................ ผูรับเงิน 
(...........................................................)          

                  

    ตำแหนง ................................................................. 
        ผูบริหารสงูสุดหรือผูมีอำนาจกระทำการแทน

(ระบุชื่อโครงการ) 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบฟอรมการติดตาม  

รายงานความกาวหนาในการดำเนินโครงการ 



แบบ กฟ. 97(5) – 05 

 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนกังานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน  หนาที่ 1 จากทั้งหมด 3 
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนาในการดำเนินโครงการ 

เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา  

(มาตรา 97(5)) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25......... 

(ตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่...............................) 

   ประจำงวดท่ี ......... (เดือน .................. - .................. พ.ศ. 25......) 
 

ชื่อโครงการ 
 

ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน 
 

งบประมาณ 

(ท่ีไดรับการสนับสนุน) 

งบประมาณท่ีไดรับ           …..…… บาท 

วงเงินที่วาจาง / สนับสนุน ….……. บาท 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระยะเวลา  ........ เดือน 

เริ่มตน    .................. พ.ศ. ...... 

สิ้นสุด   .................. พ.ศ. ...... 

สถานภาพการดำเนินโครงการ 

ณ วันประเมิน 

ตรวจสอบสถานภาพเมื่อ........................................ 

ระยะเวลาดำเนินโครงการจนถึงปจจุบัน...............เดือน 

สถานะโครงการ          อยูระหวางการดำเนินงาน 

                             เสร็จสิ้นโครงการ 

                             ยกเลิกโครงการ 

                             อ่ืนๆ(ระบุ)........................................... 

ภาพรวมโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอบเขตการดำเนินงาน เดือนท่ี 

1.  …………………………….. 

2.  ……………………………. 

3.  ……………………………. 

x 

x 

x 

กลุมเปาหมาย/พื้นท่ีการดำเนินงาน  
 

สำหรับเจาหนาที่สำนักงาน กกพ. 
วันท่ีไดรับเอกสาร                                   . 
ลงชื่อ                                                 . 



แบบ กฟ. 97(5) – 05 
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เปาหมายการดำเนินโครงการ 1.  …………………………….. 

2.  ……………………………. 

3.  ……………………………. 
 

ความกาวหนา/ผลการดำเนนิงาน 

 

การดำเนนิงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

(เดือน) 

เปาหมาย 

การดำเนนิงาน

(%) 

ผลการ

ดำเนินงาน 

(%) 

ปญหา/อุปสรรค 

(Context, Input, Process, 

Product) 

1. ……………………………………. 

1.1 ……………………………………………… 

1.2 ………………………………………………  

1.3 ……………………………………………… 

  

  

เดือนที่ x 

เดือนที่ x 

เดือนที่ x 

  

  

  

XX % 

XX % 

XX % 

  

  

  

 XX % 

 XX % 

 XX % 

  

  

 

  C : …1, 3, 4…(ตวัอยาง) 

  I  : …2,3,7,8…(ตัวอยาง) 

  P : ………………………………. 

  P :…………………………………. 

  อื่นๆ ................................... 

2. ……………………………………….. 

2.1 …………………………………………………… 

2.2 ………………………………………………….. 

2.3 ………………………………………………….. 

  

  

 

เดือนที่ x 

เดือนที่ x-xx 

เดือนที่ x-xx  

  

 

XX % 

XX % 

XX % 

  

  

  

 XX % 

 XX % 

 XX % 

  

  

 

  C : …1, 3, 4…(ตวัอยาง) 

  I  : …2,3,7,8…(ตัวอยาง) 

  P : …………………………………. 

  P : …………………………………. 

  อื่นๆ .................................... 

รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย (%)    

ตัวอยางลักษณะของปญหา/อุปสรรค 

Context  : 
1 : กระบวนการจัดซื้อ/จัดจางไมเหมาะสม 

2 : วัตถุประสงค/เปาหมาย ไมสอดคลอง กับผลท่ีคาดวาจะไดรบั 

3 : โครงการไมสอดคลองกับแผน/นโยบาย 

4 : ความซ้ำซอน/การดำเนินการโครงการในลกัษณะเดียวกัน 

5 : อยูระหวางการกำหนดราคากลาง 

6 : ขาดความรูความเขาใจทีจ่ำเปนในการทำโครงการ 

7 : อยูระหวางการลงนามในหนังสอืยืนยัน 

8 : อยูระหวางการจัดเตรียมแผนงาน 
 

Input  : 

1 : ปญหาในการจัดการวัตถุดิบ 

2 : ปญหาในการสงมอบวัตถุดบิลาชา 

3 : ความเหมาะสมการจัดการบุคลากร 

4 : ความเพียงพอของบุคลากร 

5 : ความเหมาะสมของงบประมาณ 

6 : การใชจาย/เบิกจาย ไมสอดคลองกับแผนงาน 

7 : ขั้นตอนการดำเนินงานไมชัดเจน 

8 : กิจกรรม/แผนงาน ที่ออกแบบไวไมมีความเหมาะสมกับสถานการณจริง 

9 : ความเหมาะสมของสถานที ่

10 : ขาดเทคโนโลย/ีเคร่ืองมือ ที่เหมาะสม 

11 : ขาดเทคนิค/องคความรูที่มาใชดำเนินโครงการ 

Process  : 

1 : เทคโนโลยีที่ใชไมเหมาะสม 

2 : ขั้นตอนและวธิกีารดำเนินงานไมชัดเจน 

3 : กระบวนการทำงานไมเหมาะสม 

4 : ความลาชาในการติดตามงาน 

5 : ขาดการตรวจสอบในขั้นตอนของการดำเนินโครงการ 

Product : 

1 : ผลลัพธไมมีความคุมคาของโครงการ 

2 : เกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

3 : ผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกำหนด 

 



แบบ กฟ. 97(5) – 05 

 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนกังานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน  หนาที่ 3 จากทั้งหมด 3 
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การปรับแผน  ไมมีการปรับแผน 

 มีการปรับแผน โดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะ

ตอ กกพ. 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………….. 
 

        หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 
 

 ลงชื่อ                      

           (               ) 

 ตำแหนง     

 

 

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน 
 

 ลงชื่อ          

           (               ) 

 ตำแหนง    

ประทับตรา 



 

 

ภาคผนวก 

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงิน 

จากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชน 

ใหมีความรู ความตระหนักและมีสวนรวมทางดานไฟฟา พ.ศ. 2559 

และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 

และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า   
(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้   
ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑๐)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๕   
และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับข้อ  ๒๒  
ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการ 
กํากับกิจการพลังงาน  ในการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  (คร้ังที่  ๕๑๐)  เม่ือวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “องค์กรไม่แสวงหากําไร”  และคําว่า  “หน่วยงาน

ด้านสื่อสารมวลชน”  ในข้อ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์   
และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““องค์กรไม่แสวงหากําไร”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนิน
กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์  ไม่แสวงหากําไรจากการประกอบกิจการดังกล่าว  และต้องดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ทั้งนี้  ต้องมีวัตถุประสงค์   
หรือการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  หรือมีประสบการณ์การดําเนินงานที่เก่ียวข้อง
กับข้อเสนอโครงการดังกล่าว 

“หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านการผลิต  สร้างสรรค์  
ประชาสัมพันธ์  ตามบทบาทหน้าที่การสื่อสารมวลชน  ซึ่งมีทั้งหน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานของรัฐ”   



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ของข้อ  ๘  ของระเบียบคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคม
และประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ   ส่งเสริมบทบาท   และพัฒนาองค์ความรู้ด้านไฟฟ้า   
ให้แก่ประชาชนหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

(๒) แผนงานประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความตระหนัก  ปลูกจิตสํานึก  ความเข้าใจ  ทัศนคติที่ดี  
ด้านไฟฟ้า 

(๓) แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  เช่น  การพัฒนาเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานด้านไฟฟ้า” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของข้อ  ๑๓  ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน 
ให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญากับสํานักงาน  กกพ.” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  (ค)  ของข้อ  ๒๒  ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน 
ให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ค) ให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของสํานักงาน  กกพ.  แต่เพียงผู้เดียว  เว้นแต่จะตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคส่ีของข้อ  ๒๔  ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน 
ให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐและไม่นําส่งเงินคืนภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามวรรคสาม  ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตกเป็นลูกหนี้ผิดนัด  และต้องชําระเงินคืน
พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  ๗.๕  ต่อปีนับตั้งแต่ผิดนัด  จนกว่าจะได้มีการนําส่งเงินคืนครบถ้วน 
ให้กับสํานักงาน  กกพ.” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  ๒๗  ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน 
ให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“ให้กําหนดผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรจํานวนสี่คน  และได้รับมอบหมาย 
หรือมอบอํานาจจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ  โดยมีเง่ือนไขการสั่งจ่าย 
ลงนามร่วมกันสองในสี่คน  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของเอกชน 
จะกําหนดให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามวรรคสองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยต้องมีผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลหนึ่งคนลงนามด้วยก็ได้” 

ข้อ ๙ โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  เพื่อการส่งเสริม
สังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑๐)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๕  
และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับข้อ  ๒๒  
ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  พ .ศ .   ๒๕๕๓  
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พระราชบัญญัติ”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงาน  กกพ.   
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  

ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า   
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ปีงบประมาณของสํานักงาน  กกพ.   
“ข้อเสนอโครงการ”  หมายความว่า  รายละเอียดของโครงการที่ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรร

เงินกองทุนย่ืนเสนอ  โดยมีแบบหรือรูป  หรือรายละเอียดรายการพร้อมทั้งแผนการใช้จ่ายเงิน   
หรือแผนการดําเนินงานตามโครงการที่ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า   
(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ   



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“องค์กรไม่แสวงหากําไร”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรม
ที่เป็นสาธารณประโยชน์  ไม่แสวงหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว  และต้องดําเนินกิจการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ทั้งนี้  ต้องมีวัตถุประสงค์
และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

“หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ทําหน้าที่สื่อสารตามบทบาทหน้าที่
ของสื่อสารมวลชน  ซึ่งมีทั้งหน่วยงานของเอกชน  และหน่วยงานของทางราชการ  อาทิเช่น  องค์กรวิทยุกระจายเสียง  
องค์กรโทรทัศน์  องค์กรหนังสือพิมพ์  เป็นต้น   

“ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน”  หมายความว่า  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๒  ในการย่ืน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน 

“ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนที่ได้รับ
อนุมัติจาก  กกพ.  ให้ดําเนินโครงการโดยใช้เงินจากกองทุน 

“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  กกพ.  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านไฟฟ้า 
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูล  และร่วมมือกับหน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้อง 
(๓) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ   
ข้อ ๖ การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่  กกพ.  กําหนด  ภายใต้กรอบของคณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแห่งชาติ   
ข้อ ๗ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ  และแผนงานอื่น ๆ  ที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา  ๙๗  (๕)  ตามที่  กกพ.  เห็นชอบ 
หมวด  ๒ 

ประเภทแผนงาน  โครงการ  ที่มีสิทธิขอรับการจัดสรร 
 

 

ข้อ ๘ ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน  ต้องมีการดําเนินงานในลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ  ส่งเสริมบทบาท  และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า  ให้แก่ประชาชน   
(๒) แผนงานประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความตระหนัก  ปลูกจิตสํานึก  และการมีส่วนร่วม

ทางด้านไฟฟ้า   
(๓) แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในด้านไฟฟ้า   
(๔) แผนงานสนับสนุนสร้างความม่ันคง  และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า 
(๕) แผนงานการบริหารจัดการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
(๖) แผนงานอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๙๓  หรือมาตรา  ๙๗  (๕)  

ตามที่  กกพ.  เห็นชอบ 
ข้อ ๙ การพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนข้อเสนอ

โครงการจะต้อง 
(๑) มีเป้าหมายการดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖   

หรือข้อ  ๗ 
(๒) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับทิศทางนโยบายแผนการพัฒนาพลังงาน   

ของประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  และสถานการณ์พลังงาน 
(๓) ไม่มีความซ้ําซ้อนกับโครงการที่ดําเนินการอยู่  หรือเคยมีการดําเนินงานมาก่อน  ไม่ว่าจะได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานใด  เว้นแต่เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการที่เคยดําเนินการมาแล้ว 
(๔) แสดงรายละเอียดการดําเนินงานที่ครบถ้วน  มีความถูกต้อง  เหมาะสม  และสอดคล้องกับ

งบประมาณ  หรือค่าใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรเงิน 
(๕) แสดงเป้าหมาย  ผลลัพธ์  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ   

ต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน  มีความเหมาะสม  และเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ   
(๖) มีกระบวนการดําเนินโครงการที่มีความเหมาะสม  สามารถดําเนินการได้ตามกรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 
ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน   

และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดาํเนินโครงการที่ขอโดยตรงหรือตามที่  กกพ.  เห็นชอบ 
หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการจัดสรรเงิน 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน 

 
 

ข้อ ๑๐ การจัดสรรเงินกองทุน  ให้สํานักงาน  กกพ.  ประกาศกําหนดกรอบจํานวนเงิน 
ที่จะให้การส่งเสริม  สนับสนุนต่อสาธารณะ  และรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน  เป็นคราว ๆ  ไป  
โดยให้ประกาศกําหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๑ รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุนจําแนกเป็น  ๔  รูปแบบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินให้เปล่าเต็มจํานวน   
(๒) เงินให้เปล่าบางส่วน 
(๓) เงินสนับสนุนผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับสํานักงาน  กกพ.   
(๔) เงินสนับสนุนในรูปแบบอื่นตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  ได้แก่ 
(๑) หน่วยงานของรัฐ 
(๒) สถาบันการศึกษา 
(๓) สหกรณ์ 
(๔) องค์กรไม่แสวงหากําไร 
(๕) หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน 
(๖) อื่น ๆ  ตามที่  กกพ.  กําหนด 
ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง  จะต้องมีสัญชาติไทย  หรือเป็นนิติบุคคล 

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ซึ่งผู้แทนนิตบิุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย 
ข้อ ๑๓ การจัดสรรเงินกองทุน  ให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อเสนอโครงการมีเง่ือนไขตามข้อ  ๙ 
(๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  หรือเป้าหมายตามพระราชบัญญัติ  รวมทั้งยุทธศาสตร์

การพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
(๓) ผู้ดําเนินโครงการต้องมีความพร้อมทางด้านวิชาการ  มีเวลา  และมีความสามารถ 

ที่จะดําเนินโครงการให้ประสบผลสําเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) สามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วม

ทางด้านไฟฟ้า  มีความเหมาะสม  และเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการทั้งทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์   
(๕) ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเก่ียวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเป็นโครงการที่มุ่งแสวงหา  

ผลกําไร 
(๖) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญาของกองทุน

พัฒนาไฟฟ้า 
ส่วนที่  ๒ 

วิธีการขอรับการจัดสรรเงิน 
 

 

ข้อ ๑๔ การขอรับการจัดสรรเงิน  ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  ยื่นข้อเสนอโครงการ  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องให้สํานักงาน  กกพ.  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยข้ันตอน 
ในการย่ืนข้อเสนอโครงการ  รวมทั้งแบบฟอร์ม  และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง  ให้ดําเนินการตามคู่มือ 
ที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
การพิจารณากลั่นกรอง 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแต่งตั้งโดย  กกพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ  ๙  รวมถึงกําหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุน  โดยจัดทําเป็นแผนเสนอ  กกพ.  ให้ความเห็นชอบ

ก่อนดําเนินงานและสามารถปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทุกปี  หากในระหว่างปี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเห็นความจําเป็นต้องกําหนดแผนใหม่ภายใต้แผนหลักให้เสนอ 
ขออนุมัติต่อ  กกพ.  ก่อนดําเนินการ 

(๓) โครงการใดมีความจําเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดของโครงการและไม่กระทบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับในระหว่างปีตามแผนที่  กกพ.  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาปรับปรุงได้ 

(๔) เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการกํากับดูแลการเก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุน 
ส่วนที่ได้รับจัดสรรจาก  กกพ.  รวมถึงแนวทางกํากับดูแลการจัดทําบัญชีเพื่อบันทึกรายงานการรับจ่ายเงิน  
และนําเสนอรายงานการเงินต่อ  กกพ.  ทุกปี 

(๕) เชิญผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่  กกพ.  มอบหมาย  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๖ การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จะได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  ให้สํานักงาน  กกพ.  

นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  เ ม่ือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว   
ให้สํานักงาน  กกพ.  รวบรวมผลการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการนําเสนอ  กกพ.   

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา  สํานักงาน  กกพ.  อาจเชิญผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
มาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงหรือส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ 

ข้อ ๑๗ สํานักงาน  กกพ.  สามารถจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความชํานาญเฉพาะด้าน 
ที่เก่ียวข้องกับข้อเสนอโครงการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ  เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อเสนอโครงการก่อนนําเสนอ  กกพ.  ทั้งนี้  สํานักงาน  กกพ.  อาจเปล่ียนแปลงพิจารณาจํานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ มีความชํานาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสม   หรืออาจให้มหาวิทยาลัย   
หรือหน่วยงานที่มีความรู้ความชํานาญพิจารณาให้ความเห็นประกอบก็ได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความชํานาญเฉพาะด้าน  ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ํา  ดังต่อไปนี้ 
(ก) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ข) มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
(ค) ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
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ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ  ให้เบิกจากงบประมาณค่าบริหาร
จัดการกองทุน  ตามอัตราที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๑๙ หากสํานักงาน  กกพ.  เห็นว่าคําขอที่รับไปไม่สมบูรณ์  อาจมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
ยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนหรือตัวแทนมาชี้แจงเพิ่มเติมรวมทั้ง  อาจให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได้ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง 

ส่วนที่  ๔ 
การจัดทําสัญญาและบันทึกข้อตกลง 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงาน  กกพ.  แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบเป็นหนังสือ
และเม่ือผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแล้ว  ให้ดําเนินการจัดทําสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรรกับสํานักงาน  กกพ.  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

ข้อ ๒๑ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดําเนินการจัดทําสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลงรับการจัดสรรภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดได้  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนแสดงเหตุผล  
และความจําเป็นในการขอขยายระยะเวลา  โดยต้องแจ้งให้สํานักงานทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว  
และให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้อีก  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสํานักงาน  กกพ.   

หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่า  
ผู้ได้รับการจดัสรรเงินกองทุนสละสิทธิในคําขอที่ยื่น  แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนใหม่ 

ข้อ ๒๒ สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร  ต้องประกอบด้วย 
(๑) โครงการและเป้าหมายในการดําเนินการ 
(๒) รายละเอียด  เทคโนโลยีและวิธีการที่ใช้ในการดําเนินโครงการ  (ถ้ามี) 
(๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  จํานวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุน  และงวดของการเบิกจ่ายเงิน  

รวมทั้งแหล่งเงินสนับสนุนอื่น  (ถ้ามี) 
(๕) เง่ือนไขของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สิทธิของสํานักงาน  กกพ.  ในการปรับลดจํานวนเงินทุน  รวมทั้งการบอกเลิกสัญญา  

หรือบันทึกข้อตกลง  หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
 (ข) การตรวจสอบและลงโทษ  ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

หรือบันทึกข้อตกลง  แล้วแต่กรณี 
 (ค) สิทธิของสํานักงาน  กกพ.  และผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนที่เป็นเจ้าของร่วมในสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ  ที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ  ซึ่งสํานักงาน  กกพ.  และผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
จะตกลงกันเร่ืองการแบ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น 
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 (ง) หน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนในการจัดเก็บเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน  รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ  
รวมทั้งการให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเยี่ยมชมเพื่อติดตามและประเมินผลของ  กกพ.  
สํานักงาน  กกพ.  หรือคณะบุคคล  บุคคลที่  กกพ.  มอบหมาย 

 (จ) หน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๖) อื่น ๆ  ตามที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 
ขอ้ ๒๓ กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ  ทรัพย์สินที่ได้มาโดยใช้

เงินกองทุนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน   
กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานอื่น ๆ  ทรัพย์สินที่ได้มา  โดยใช้เงินกองทุน  กกพ.  

จะพิจารณาให้กรรมสิทธิ์เป็นการเฉพาะราย   
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต้องใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการภายในวงเงิน  

และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ  การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ต้องได้รับอนุมัติ
จาก  กกพ.  ก่อน  เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะระยะเวลาดําเนินโครงการให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ  
และรายงานให้  กกพ.  ทราบ 

ห้ามผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนโอนหรือนําเงินกองทุนไปใช้ในโครงการอื่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จาก  กกพ. 

กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดําเนินการตามแผนที่กําหนด  ให้นําส่งเงินกองทุนคืน
สํานักงาน  กกพ.  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน   

หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐและไม่นําส่งเงินคืนภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามวรรคสาม  ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตกเป็นลูกหนี้ผิดนัด  และต้องชําระเงินคืน
พร้อมดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน  จนกว่าจะได้มีการนําส่งเงินคืนครบถ้วน
ให้กับสํานักงาน  กกพ.   

ข้อ ๒๕ การขยายระยะเวลาดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดโครงการที่  กกพ.  
ได้อนุมัติไว้แล้ว  ให้ดําเนินงานดังนี้ 

(๑) กรณีมีแนวโน้มว่าไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้  ด้วยสาเหตุที่อยู่นอกเหนือ 
ความควบคุมของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทําหนังสือแจ้งสํานักงาน  กกพ.  
เพื่อขออนุมัติขยายเวลาพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นตามที่กําหนดไว้ในสัญญาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
ก่อนสัญญาสิ้นสุดลง   

 การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงาน  กกพ.  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ทําหนังสือแจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  (ถ้ามี) 
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 (ข) ทําหนังสือแจ้งผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบเพื่อเร่งรัดให้มีการนําส่งร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ภายในหกสิบวัน  นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน  กกพ.   

 (ค) ให้สํานักงาน  กกพ.  รวบรวมรายชื่อ  เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ดําเนินโครงการล่าช้า  
เพื่อรายงาน  กกพ. 

(๒) กรณีที่ขอขยายเวลาในสัญญามากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้เสนอ  กกพ.  พิจารณา 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนผิดสัญญา  สํานักงาน  กกพ.  สามารถยกเลิกสัญญา

หรือบันทึกข้อตกลงได้  ตามข้อกําหนดในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง  ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามทวงถาม
รายงานได้  หรือมีแนวโน้มว่าไม่สามารถทวงถามจนได้รับรายงานได้  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ทําหนังสือแจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  (ถ้ามี) 
(๒) ทําหนังสือแจ้งผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบถึงการยกเลิกโครงการพร้อมชี้แจงเหตุผล 
(๓) ระงับการจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด 
(๔) ทําหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทํารายงานการเงินและคืนเงินส่วนที่เหลือ

ภายในหกสิบวัน  ในกรณีที่มีการใช้เงินเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก  กกพ.  โดยสํานักงาน  กกพ.  
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เบิกจ่ายเงินส่วนที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจ่ายเกินไปจากวงเงินงบประมาณ   
ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง 

หมวด  ๔ 
การเบิกจ่าย  และการปิดโครงการ 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินของรัฐ  หรือธนาคาร 
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารพาณิชย์  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือให้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
ร่วมด้วย  ชื่อบัญชี  “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา  ๙๗  (๕)  ตามด้วยชื่อโครงการ”  โดยแยกเป็น
รายโครงการเพื่อการรับจ่ายเงินกองทุน  ตามที่ได้รับอนุมัติจาก  กกพ.  และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าว 
ต่อสํานักงาน  กกพ.  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี 

การเปิดบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง  กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ให้ดําเนินการโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือเทียบเท่า  กรณีที่เป็นภาคเอกชน  
ให้ดําเนินการโดยความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า  กรณีที่เป็นสหกรณ์ให้ดําเนินงาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  และในกรณีที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร 
ให้ดําเนินงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่น   
สําหรับกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนอยู่นอกเหนือคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ 

ให้กําหนดผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรจํานวนสี่คน  และได้รับมอบหมาย   
หรือมอบอํานาจจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ  โดยมีเง่ือนไขการสั่งจ่าย 
ลงนามร่วมกันสองในสี่คน 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงในแต่ละครั้ง  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  
ยื่นหนังสือเบิกเงินต่อสํานักงาน  กกพ.  พร้อมหลักฐานหรือเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มติ  กกพ.  ที่อนุมัติข้อเสนอโครงการดังกล่าว 
(๒) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ  หรือที่ได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง  หรือประมาณการ

รายจ่ายประจําปี  แล้วแต่กรณี 
(๓) แบบหรือรูป  หรือรายละเอียดรายการตามข้อเสนอโครงการ 
(๔) รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(๕) รายงานความก้าวหน้า  ผลการดําเนินโครงการ  รูปถ่ายผลการทํางาน  หรือกิจกรรม  (ถ้ามี) 
(๖) เอกสารประกอบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องตามที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๒๙ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจัดทําหนังสือตอบรับการรับเงิน  พร้อมเอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง  ตามแบบที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด  เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน  และผู้ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนมีหน้าที่เก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง 

ข้อ ๓๐ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิใช่หน่วยงานของรัฐ  ให้มีการจัดทํารายงาน
การเงินตามรูปแบบที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๓๑ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในเร่ืองการเก็บรักษาเงิน  การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อ ๓๒ การบัญชีของผู้ได้รับการจัดสรรเงินเป็นไปตามระบบบัญชีของหน่วยงานที่ได้รับ 
การจัดสรรเงิน 

ข้อ ๓๓ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  ทํารายงานการรับจ่ายเงินของโครงการส่งสํานักงาน  กกพ.  
เป็นรายไตรมาสหรือตามงวดที่ขอเบิกเงินจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ  และเก็บเอกสารหลักฐานไว้เพื่อ 
การตรวจสอบ 

ข้อ ๓๔ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนดําเนินงานก่อนปิดโครงการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิใช่หน่วยงานของรัฐ 
(๒) ส่งเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนสํานักงาน  กกพ.  ภายในหกสิบวันนับจาก 

วันสิ้นโครงการ   
(๓) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทั้งในแบบรูปเล่มและข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สํานักงาน  กกพ.   
(๔) บันทึกข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการ  ลงระบบฐานข้อมูลของสํานักงาน  กกพ.  (ถ้ามี) 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การติดตาม  และการประเมินผล 

 
 

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานตามโครงการ  และรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อสํานักงาน  กกพ.  
และยินยอมให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่  กกพ.  หรือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบการดําเนินการตามโครงการได้   

สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน  การรายงานตามวรรคหน่ึง  ต้องดําเนินการอย่างน้อย
เป็นรายไตรมาส  และหากไม่นําส่งรายงานดังกล่าว  สํานักงาน  กกพ.  สามารถชะลอการโอนเงิน 
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนชั่วคราว   

เม่ือดําเนินโครงการสิ้นสุดตามสัญญา  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  หรือรายงานผลท่ีได้รับจากการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนต่อสํานักงาน  กกพ.  ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับถัดจากวันสิ้นสุดโครงการตามสัญญา 

ข้อ ๓๖ สํานักงาน  กกพ.  มีอํานาจเรียกให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูล
เอกสารใด ๆ  เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลได้   

ข้อ ๓๗ การจัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ  หรือรายงานผลที่ได้รับจาก
การใช้จ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด   

ข้อ ๓๘ กรณีมีเหตุแน่ชัดว่าโครงการขัดต่อหลักเกณฑ์  ไม่เกิดประโยชน์  หรือมีความเสี่ยง 
ว่าโครงการไม่ประสบความสําเร็จ  สํานักงาน  กกพ.  สามารถให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนชี้แจง
ข้อเท็จจริง  หรือแก้ไข  หรือระงับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้   

ข้อ ๓๙ ให้สํานักงาน  กกพ.  รวบรวมรายชื่อของผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญากับสํานักงาน  กกพ.  
เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน   

หากปรากฏในภายหลังว่า  ข้อเสนอโครงการของผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนรายใด
เป็นของผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงาน  กกพ.  ระงับการพิจารณา  หรือระงับ
การดําเนินโครงการ  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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