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 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได�จัดทำ “คู�มือการ
ประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ�า ป� 2562” ขึ้น เพื่อให�กองทุนพัฒนาไฟฟ�าและโครงการชุมชนใน
พื้นที่ประกาศที่สนใจส�งผลงานเข�าร�วมการประกวดได�ทราบถึงรายละเอียดการประกวดและใช�
เป�นแนวทางในการส�งผลงานเข�าร�วมการประกวดได�อย�างถูกต�องและครบถ�วนสมบูรณ� 
สอดคล�องกับหลักเกณฑ�ท่ีกำหนดไว� รวมท้ังเพ่ือเป�นแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
การประกวด ให�เป�นไปอย�างโปร�งใส มีมาตรฐานและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกำหนดไว�
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

 เน�อ้หาของคู�มือการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ�า ป� 2562 ประกอบด�วย ความเป�นมา
วัตถุประสงค� และกลุ�มเป�าหมายการประกวด ประเภทการประกวด คุณสมบัติของผู�เข�าร�วม
การประกวด รางวัลสำหรับผู�ชนะการประกวด หลักเกณฑ�พิจารณาตัดสินการประกวด 
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ข้ันตอนและวิธีการส�งผลงานเข�าร�วมการประกวด

 สำนักงาน กกพ. หวังเป�นอย�างยิ�งว�าคู�มือการประกวดฯ ฉบับน�้จะเป�นประโยชน�แก�
ผู�ที่เกี่ยวข�องในการดำเน�นงานกองทุนพัฒนาไฟฟ�าและโครงการชุมชนที่เข�าร�วมการประกวด 
และขอให�ทุกกองทุน/โครงการประสบความสำเร็จในการเข�าร�วมการประกวดในครั้งน�้

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เมษายน 2562
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 “กองทุนพัฒนาไฟฟ�า” จัดตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(สำนักงาน กกพ.) ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค�
ตามมาตรา 97 (3) คือ เพ่ือการพัฒนาหรือฟ��นฟูท�องถิ�นท่ีได�รับผลกระทบจากการดำเน�นงาน
ของโรงไฟฟ�า โดย ณ สิ�นสุดป�งบประมาณ 2561 มีกองทุนพัฒนาไฟฟ�าในพื้นที่ประกาศ
รวม 364 กองทุน ได�รับอน�มัติงบประมาณรวมประมาณ 15,000 ล�านบาท และมีการ
ดำเน�นโครงการชุมชนประมาณ 40,000 โครงการ 

 โดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป�นผู�กำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการที่มุ�งเน�นการมีส�วนร�วมของชุมชน ได�กระจายอำนาจการบริหารจัดการ
เงินกองทุนฯ ให�กับคณะกรรมการระดับพื้นที่คือ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ�า (คพรฟ.) คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ�าตำบล (คพรต.) และ
ผู�แทนองค�การบริหารส�วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลในพ้ืนท่ีประกาศ เพ่ือดำเน�นการภายใต�
กรอบหลักเกณฑ�และแนวทางการบริหารงานที่ กกพ. กำหนด

 สำนักงาน กกพ. ได�ริเริ�มจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ�าขึ้นครั้งแรกในป� 2559 
สำหรับกองทุนประเภท ก และ ข ที่มีรายได�มากกว�า 1 ล�านบาทขึ้นไป ซึ่งการดำเน�นงาน
ประสบผลสำเร็จและได�รับความร�วมมือจากทุกกองทุนเป�นอย�างดี โดยในป� 2559 มีกองทุน
พัฒนาไฟฟ�าและโครงการชุมชนประเภท ก และ ข ส�งผลงานเข�าร�วมประกวด 53 กองทุน 
66 โครงการ และได�รับรางวัล 12 กองทุน 8 โครงการ

 ในป� 2562 น� ้สำนักงาน กกพ. ได�จัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ�าข้ึนเป�นคร้ังท่ี 2 
ครอบคลุมกองทุนและโครงการชุมชนภายใต�กองทุนทั้ง 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท
ก, ข และ ค มีวัตถุประสงค� เพื่อยกย�องชื่นชมและสร�างขวัญกำลังใจให�แก�ผู�เกี่ยวข�อง และ
เพื่อเสริมสร�างภาพลักษณ�และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผลการดำเน�นงานและประโยชน�ที่ ได�
รับจากกองทุนพัฒนาไฟฟ�าให�ผู�เก่ียวข�องและประชาชนท่ัวไปได�รับทราบ ซ่ึงแบ�งการประกวด
ออกเป�น 2 ระดับ คือ ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ�า และระดับโครงการชุมชน

5
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 1. เพ่ือยกย�องช่ืนชม และสร�างขวัญกำลังใจให�ผู�เก่ียวข�องได�พัฒนาปรับปรุงการดำเน�นงาน
  และการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ�าในพื้นที่ประกาศให�ดีขึ้นอย�างต�อเน��อง และ
  นำไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน

 2. เพื่อให�มีตัวอย�างกองทุนพัฒนาไฟฟ�าในพื้นที่ประกาศและโครงการชุมชนที่ดี สำหรับ
  นำไปใช�ขยายผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู�การดำเน�นงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
  ประสิทธิผลต�อไป

 3. เพ่ือเสริมสร�างภาพลักษณ�ท่ีดี และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผลการดำเน�นงานของกองทุน
  พัฒนาไฟฟ�า และประโยชน�ที่ ได�รับจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ�าให�ผู�เกี่ยวข�องและ
  ประชาชนทั่วไปได�รับทราบ

 การประกวดครอบคลุมกองทุนพัฒนาไฟฟ�าประเภท ก ข และ ค และโครงการชุมชนที่
ดำเน�นการภายใต�กองทุนพัฒนาไฟฟ�าทั้ง 3 ประเภท โดยมีกลุ�มเป�าหมายผู�เข�าร�วมการ
ประกวดได�แก�

 1. คณะกรรมการกองทุนระดับพื้นที่ ซึ่งทำหน�าที่บริหารจัดการกองทุนทั้ง 3 ประเภท  
  อันได�แก� คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ�า (คพรฟ.) คณะกรรมการ
  พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�าตำบล (คพรต.) และผู�แทนจากเทศบาลหรือองค�การบริหาร
  ส�วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ประกาศ

 2. ผู�ดำเน�นโครงการชุมชน หรือผู�รับจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ�า

6

วัตถุประสงคการประกวด 

กลุมเปาหมายการประกวด 



 เป�นการประกวดภาคบังคับสำหรับกองทุนประเภท ก และ ข และ
ภาคสมัครใจสำหรับกองทุนประเภท ค 

7

ประเภทการประกวด

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
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การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟา  

 เป�นการประกวดภาคสมัครใจสำหรับโครงการชุมชนภายใต�กองทุน
ทุกประเภท (กองทุนประเภท ก ข และ ค)

การประกวดระดับโครงการชุมชน 

กองทุนดีเดน 3 ประเภท 15 รางวัล

 1. กองทุนประเภท ก

 2. กองทุนประเภท ข

 3. กองทุนประเภท ค

ผลการดำเนินงานดีเดน 4 ประเภท 4 รางวัล

 1. ดานประสิทธ�ผล

 2. ดานการบร�หารจัดการ

 3. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย

 4. ดานการเร�ยนรูและพัฒนา

% %

60%

80%

30%

โครงการชุมชนดีเดน 5 ประเภท 20 รางวัล

 1. ภาคเหนือ

 2. ภาคกลาง

 3. ภาคตะวันออก

 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 5. ภาคใต/ตะวันตก 

ผลการสงเสร�มพัฒนาชุมชนดีเดน 3 ประเภท 3 รางวัล

 1. ดานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 2. ดานพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะชุมชน

 3. ดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน

แบงการประกวดเปน  8 ประเภท 23 รางวัล ดังน�้

แบงการประกวดเปน 7 ประเภท 19 รางวัล ดังน�้
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คุณสมบัติของผูเขารวมการประกวด 
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หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป�นที่สิ�นสุด

ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟา  
 กองทุนพัฒนาไฟฟ�าในพ้ืนท่ีประกาศประเภท ก, ข, ค ท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97 (3) ซึ่งได�รับการจัดสรรงบประมาณและมีผล
การดำเน�นงานมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป� โดยจะพิจารณาผลการดำเน�นงานที่ได�รับการจัดสรร
ในป�งบประมาณ 2560

ระดับโครงการชุมชน  
 โครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศของกองทุนประเภท ก, ข, ค ซึ่งใช�งบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ�าป�งบประมาณ 2559 - 2561 ในการดำเน�นการเท�าน้ัน และต�องดำเน�นการ
แล�วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 

เง�่อนไขการสงโครงการเขารวมการประกวด
   กองทุนประเภท ก และ ข สามารถเสนอโครงการชุมชนเข�าร�วมการประกวดได�
  ไม�เกินกองทุนละ 2 โครงการ 

   กองทุนประเภท ค สามารถเสนอโครงการชุมชนเข�าร�วมการประกวดได�กองทุนละ
  1 โครงการ 

   การเสนอโครงการชุมชนเข�าร�วมการประกวด

  - กองทุนประเภท ก และ ข ต�องได�รับความเห็นชอบจากประธาน คพรฟ. หรือ  
   คพรฟ.
  - กองทุนประเภท ค ต�องได�รับความเห็นชอบจากผู�แทนเทศบาล/ องค�การบริหาร
   ส�วนตำบลในพื้นที่ประกาศ 



รางวัลสำหรับผูชนะการประกวด
ถ�วยหรือโล�รางวัล พร�อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล
รวมมูลคา 635,000 บาท 

9

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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เง�นรางวัลสำหรับผูชนะการประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟา 

1. กองทุนประเภท ก 25,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท  รางวัลละ 10,000 บาท

2. กองทุนประเภท ข 20,000 บาท  15,000 บาท  10,000 บาท รางวัลละ 7,500 บาท

3. กองทุนประเภท ค 15,000 บาท  10,000 บาท 7,500 บาท รางวัลละ 5,000 บาท

 

กองทุนดีเดน  ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 
อันดับ 2

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

 ชมเชย 
2 รางวัล

   ประเภทการประกวด                           เง�นรางวัล

ผลการดำเนินงานดีเดน                 ชนะเลิศ

1. ดานประสิทธ�ผล 25,000 บาท

2. ดานการบร�หารจัดการ 25,000 บาท

3. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 25,000 บาท

4. ดานการเร�ยนรูและพัฒนา 25,000 บาท 

1. ภาคเหนือ 20,000 บาท 15,500 บาท รางวัลละ 10,000 บาท

2. ภาคกลาง 20,000 บาท 15,500 บาท รางวัลละ 10,000 บาท

3. ภาคตะวันออก 20,000 บาท 15,500 บาท รางวัลละ 10,000 บาท

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20,000 บาท 15,500 บาท รางวัลละ 10,000 บาท

5. ภาคใต/ตะวันตก 20,000 บาท 15,500 บาท รางวัลละ 10,000 บาท

โครงการชุมชนดีเดน  ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1

 ชมเชย 
2 รางวัล

ประเภทการประกวด                              เง�นรางวัล

ผลการสงเสร�มพัฒนาชุมชนดีเดน ชนะเลิศ

1. ดานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 25,000 บาท

2. ดานพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะชุมชน 25,000 บาท

3. ดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 25,000 บาท

  และสิ่งแวดลอมชุมชน

เง�นรางวัลสำหรับผูชนะการประกวดระดับโครงการชุมชน 
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หลักเกณฑและแนวทางการพ�จารณาตัดสิน
การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟา

% %

60%

80%

30%



หลักเกณฑการประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟา

 ประยุกต� ใช�หลักเกณฑ�การประเมินผลสำเร็จในการปฏิบัติงานขององค�กรภาครัฐ หรือ
ดัชน�วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecards; BSC) ในการตัดสินการประกวด 
โดยพิจารณาให�คะแนนผลการดำเน�นงานของกองทุน 4 ด�านหลัก รวม 100 คะแนน ดังน�้

 (1) ด�านประสิทธิผล 30  คะแนน

 (2) ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 20  คะแนน

 (3) ด�านการบริหารจัดการ 35  คะแนน 

 (4) ด�านการเรียนรู�และพัฒนา  15  คะแนน 

11

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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% %

60%

80%

30%

30 คะแนน 35 คะแนน

15 คะแนน20 คะแนน

ดานการบร�หารจัดการ

ดานการเร�ยนรูและพัฒนา
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย

ดานประสิทธ�ผล
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สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางแสดงหลักเกณฑตัวชี้วัดและแนวทางการพ�จารณาตัดสินการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ�้นที่ประกาศ

ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาภาพรวมของการดำเน�นงานและเอกสาร/หลักฐาน
ของโครงการท่ีกองทุนคัดเลือกส�ง โดยให�คะแนนการดำเน�น
งานท่ีบรรลุวัตถุประสงค�และเป�าหมายการพัฒนาได�ครบถ�วน
4 ด�าน คือ ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านสิ�งแวดล�อมและ
ด�านสุขภาพอนามัย (คะแนนเต็ม ด�านละ 5 คะแนน) 
(1) ด�านเศรษฐกิจ การสร�างรายได�หรือลดรายจ�าย และลด
 การว�างงานของคนในชุมชน เป�นต�น
(2) ด�านสังคม การมีระบบสาธารณ�ปโภคขั้นพื้นฐานดีขึ้น  
 เช�น มีไฟฟ�า/น�ำประปาใช� ในครัวเรือนและชุมชนมีการ
 ปรับปรุง/ขยายช�องทางการคมนาคม ฯลฯ มีการขยาย
 โอกาสทางการศึกษา มีการรักษาวัฒนธรรมและประเพณ�
 ของชุมชน เป�นต�น
(3) ด�านสิ�งแวดล�อม ชุมชนมีสภาพแวดล�อมดีขึ้น ไม�มีฝุ�น
 ละออง เขม�า ควัน กลิ�นรบกวน มีแหล�งน�ำธรรมชาติ
 เพียงพอและปลอดภัยต�อการอุปโภคบริโภค มีพื้นที่
 สีเขียวเพิ�มข้ึน สภาพแวดล�อมได�รับการพัฒนาดูแล ฯลฯ
(4) ด�านสุขภาพอนามัย สมรรถนะ/ความพร�อมในการพัฒนา/
 ดูแลสุขภาพเพิ�มขึ้น มีสวัสดิการของชุมชนเพื่อส�งเสริม
 ให�มีสุขภาพแข็งแรง เช�น โครงการออกกำลังกาย ส�งเสริม
 กีฬา โครงการให�วัคซีนป�องกันโรค ฯลฯ

ให�กองทุนคัดเลือกและนำเสนอข�อมูลโดยสรุป
ของโครงการ (Project Summary) และเอกสาร/
หลักฐานของโครงการที่มีผลการดำเน�นงานดี 
และสามารถตอบโจทย�การพัฒนาด�านต�างๆ 
ได�อย�างครบถ�วน
กองทุน ก  จำนวน 5 โครงการ
กองทุน ข  จำนวน  3 โครงการ
กองทุน ค  จำนวน 1-2 โครงการ
 * 1 โครงการ สามารถตอบโจทย�การพัฒนาได�
 มากกว�า 1 ด�าน
** ควรเลือกโครงการที่สามารถตอบโจทย�การ
 พัฒนาได�หลายด�านจะทำให� ได�คะแนนมากข้ึน

ตัวอย�างเอกสาร/หลักฐาน
(1) หลักฐานแสดงผู�รับประโยชน�จากโครงการ 
(2) ผลการสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 
(3) ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเน�น
  โครงการ 
(4) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

ด�านประสิทธิผล

การดำเน�นงาน
สอดคล�องกับการพัฒนา
ชุมชนด�านต�างๆ

30

20

1

1.1



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

โดยให�คะแนนดังน�้
ผลการดำเน�นงานโครงการของกองทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค�
และเป�าหมายการพัฒนาได�ครบถ�วนท้ัง 4 ด�าน (20 คะแนน)
ผลการดำเน�นงานโครงการของกองทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค�
และเป�าหมายการพัฒนาได� 3 ด�าน (15 คะแนน)
ผลการดำเน�นงานโครงการของกองทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค��
และเป�าหมายการพัฒนาได� 2 ด�าน (10 คะแนน)
ผลการดำเน�นงานโครงการของกองทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค��
และเป�าหมายการพัฒนาได� 1 ด�าน (5 คะแนน)
ผลการดำเน�นงานโครงการของกองทุนไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�
และเป�าหมายการพัฒนาได� (0 คะแนน) 

พิจารณาความสำเร็จของการดำเน�นงานโครงการของกองทุน
จากข�อมูลโครงการที่กองทุนคัดเลือกส�ง โดยให�คะแนน
3 ระดับ ดังน�้
ผลการดำเน�นงานโครงการของกองทุนอยู�ในระดับดีเยี่ยม 
(10 คะแนน)
ผลการดำเน�นงานโครงการของกองทุนอยู�ในระดับดีมาก
(8 คะแนน)
ผลการดำเน�นงานโครงการของกองทุนอยู�ในระดับดี
(6 คะแนน)

ความสำเร็จของการบรรลุ
วัตถุประสงค�และเป�าหมาย
ของโครงการ

101.2



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาให� 1 คะแนน สำหรับแต�ละหัวข�อต�อไปน�้
(1) มีช�องทางเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 เช�น สิ�งพิมพ� การประชุม/สัมมนา การอบรม กล�องรับ
 ข�อคิดเห็น/ข�อร�องเรียน Call Center เว็บไซต� Facebook  
 Email ฯลฯ อย�างน�อย 1 ช�องทาง
(2) มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารอย�างน�อย 1 ครั้ง/เดือน
(3) มีเอกสาร/หลักฐานแสดงจำนวนผู�รับข�าวสารจากช�องทาง
 ในข�อ (1)
(4) มีการจัดประชุม/สัมมนา/กิจกรรมเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร 
(5) มีเอกสาร/หลักฐานการจัดประชุม/สัมมนา/กิจกรรม
 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร

การรับฟ�งความคิดเห็นและตอบสนองต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ของกองทุน

พิจารณาช�องทางรับฟ�งความคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ของกองทุน โดยให� 1 คะแนน 
สำหรับกองทุนท่ีมีช�องทางรับฟ�งความคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย

  

(1) ภาพถ�าย/เอกสาร/หลักฐานแสดงช�องทาง
 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
(2) เอกสาร/หลักฐานแสดงความถ่ีในการเผยแพร�
 ข�อมูลข�าวสาร
(3) เอกสาร/หลักฐานแสดงจำนวนผู�รับข�าวสาร
(4) เอกสาร/หลักฐานการจัดประชุม/สัมมนา/
 กิจกรรมเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร
(5) เอกสาร/หลักฐานการประเมินผลสำเร็จ
 การดำเน�นงานโครงการ/การจัดกิจกรรม
 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร
(6) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

(1) ภาพถ�าย/เอกสาร/หลักฐานแสดงช�องทาง
 รับฟ�งความคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 ของกองทุน
(2) เอกสาร/หลักฐานแสดงความคิดเห็นจาก
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกองทุน
(3) สรุปข�อร�องเรียน การปรับปรุงแก� ไข และ
 ผลการปรับปรุงแก� ไข
(4) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

การเป�ดเผยข�อมูลข�าวสาร          
ของกองทุน

การรับฟ�งความคิดเห็น

ช�องทางรับฟ�งความคิดเห็น
จากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

20

5

6

1

2

2.1

2.2

2.2.1



สำนักงานคณะกรรมการ
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คูมือการประกวด
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาข�อร�องเรียนและข�อร�องเรียนท่ีได�รับการตอบสนอง/
แก� ไข ดังน�้
1.ไม�มีข�อร�องเรียน  5 คะแนน
2. มีข�อร�องเรียนและได�รับการตอบสนอง/แก� ไขเรียบร�อยแล�ว
 - >_ ร�อยละ 80 4 คะแนน
 - ร�อยละ 70-79 3 คะแนน  
 - ร�อยละ 60-69 2 คะแนน
 - ร�อยละ 50-59 1 คะแนน  
 - ต�ำกว�าร�อยละ 50 ไม�ได�คะแนน

การมีส�วนร�วมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ�าและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

พิจารณาการจัดเวทีประชาคม และ/หรือ การจัดประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวข�องกับการดำเน�นงานของกองทุน 
โดยให�คะแนนดังน�้ 
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร�/แผนงานประจำป�ของกองทุน
 (1 คะแนน)
- การดำเน�นโครงการของกองทุน (1 คะแนน)
- การติดตามผลการดำเน�นโครงการ (1 คะแนน)
- การปรับปรุงพัฒนาการดำเน�นโครงการ (1 คะแนน)

(1) ภาพถ�าย/เอกสาร/หลักฐานแสดงการจัดเวที
 ประชาคมการจัดประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข�อง
 กับการดำเน�นงานของกองทุนการจัดกิจกรรม
 สร�างความสัมพันธ�กับชุมชนในพื้นที่รอบ
 โรงไฟฟ�า
(2) เอกสาร/หลักฐานแสดงความคิดเห็นของ
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากการจัดกิจกรรมตาม
 ข�อ (1)
(3) แผนการดำเน�นงานของกองทุน และ/หรือ  
 เอกสาร/หลักฐานแสดงการนำข�อคิดเห็น/
 ข�อเสนอแนะบรรจุในแผนการดำเน�นงาน
 ของกองทุน

การตอบสนอง/แก� ไข
ข�อร�องเรียน

การมีส�วนร�วม
ในกิจกรรมกองทุน

ชุมชนมีส�วนร�วมในกิจกรรม
กองทุน

5

9

4

2.2.2

2.3

2.3.1



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาการจัดกิจกรรมสร�างความสัมพันธ�กับชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ�าโดยให�คะแนนสำหรับการดำเน�นการ
แต�ละหัวข�อ ดังน�้
- มีการจัดกิจกรรมสร�างความสัมพันธ�กับชุมชนฯ (1คะแนน)
- รูปแบบกิจกรรมที่ดำเน�นการสร�างประโยชน� ให�กับชุมชน
 (2 คะแนน) 
- ชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน)
- มีการสรุปผลการจัดกิจกรรม (1 คะแนน)

พิจารณาโครงสร�างและการแบ�งอำนาจหน�าที่ของกองทุน 
โดยให� 1 คะแนน สำหรับแต�ละหัวข�อต�อไปน�้
 - มีการกำหนดโครงสร�างการบริหารงานกองทุนชัดเจน
 - มีการกำหนดอำนาจหน�าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
 - มีการปฏิบัติงานตรงตามหน�าที่ที่ระบุไว�

การติดตามความก�าวหน�าและการรายงานผลการดำเน�นงาน
ของกองทุน

พิจารณาการติดตามความก�าวหน�าการดำเน�นงานของกองทุนใน
พ้ืนท่ี โดยให� 1 คะแนน สำหรับแต�ละหัวข�อต�อไปน� ้(3 คะแนน)

(4) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
(5) เอกสาร/หลักฐานแสดงการเผยแพร�รายงาน
 สรุปผลการจัดกิจกรรมแก�ผู�เกี่ยวข�อง
(6) เอกสาร/หลักฐานแสดงจำนวนผู�เข�าร�วม
 กิจกรรม
(7) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

(1) เอกสารแสดงโครงสร�างและการแบ�งอำนาจ
 หน�าที่ของกองทุน
(2) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

(1) ภาพถ�าย/เอกสาร/หลักฐานแสดงการจัดประชุม
 ติดตามความก�าวหน�าในการดำเน�นงาน
(2) รายงานการประชุมตามข�อ (1)
(3) เอกสาร/หลักฐานแสดงการนำผลการประชุม
 ติดตามความก�าวหน�าในการดำเน�นงานมา
 ปรับปรุงพัฒนา/แก� ไขโครงการ

การจัดกิจกรรมสร�าง
ความสัมพันธ�กับชุมชน

ด�านการบริหารจัดการ

โครงสร�างและการแบ�ง
อำนาจหน�าที่

การติดตามและรายงานผล

การติดตามความก�าวหน�า
ของกองทุนในพื้นที่

5

35

3

7

3

2.3.2

3

3.1

3.2

3.2.1



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

- มีการประชุมติดตามความก�าวหน�าในการดำเน�นงาน 
 (1 คะแนน)
- มีรายงานการประชุมติดตามความก�าวหน�าในการดำเน�นงาน
 (1 คะแนน)
- นำผลการติดตามความก�าวหน�ามาปรับปรุงพัฒนา/แก� ไข
 โครงการ (1 คะแนน)

พิจารณาการจัดทำรายงานความก�าวหน�าและการนำส�งให�
สำนักงาน กกพ. โดยพิจารณาให�คะแนนจากประเด็นต�อไปน�้
1. การจัดทำและนำส�งรายงานความก�าวหน�ารายไตรมาส
 ให�สำนักงาน กกพ. (2 คะแนน)
 - ส�งครบถ�วนทุกไตรมาส (2 คะแนน)
 - ส�งเพียงบางไตรมาส ไม�ครบถ�วน (1 คะแนน)
 - ไม�ส�ง (ไม�ได�คะแนน)
2. คุณภาพของรายงานความก�าวหน�าในการดำเน�นงาน  
 (2 คะแนน)
 - ครบถ�วน ถูกต�อง (1 คะแนน) 
 - นำเสนอข�อเสนอแนะการปรับปรุงโครงการในอนาคต  
  (1 คะแนน)

พิจารณาการเป�ดเผยข�อมูลแต�ละหัวข�อต�อไปน�้
 - โครงสร�างการบริหารงานและอำนาจหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี 
  (2 คะแนน)

(4) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

(1) รายงานผลการดำเน�นงานกองทุนและ/
 หรือ ผลการดำเน�นโครงการของกองทุน  
 รายไตรมาสที่ส�งให�สำนักงาน กกพ.
(2) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

(1) ภาพถ�าย/เอกสาร/หลักฐานแสดงการเป�ดเผย
 ข�อมูล และการป�ดประกาศข�อมูลการจัดซื้อ
 จัดจ�างในที่เป�ดเผย

การจัดทำรายงาน
ความก�าวหน�านำส�งให�
สำนักงาน กกพ.

ความโปร�งใส/การเป�ดเผย
ข�อมูล

4

10

3.2.2

3.3



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

 - แผนปฏิบัติงานของกองทุน (2 คะแนน)
 - การดำเน�นงานของกองทุน (2 คะแนน)
 - ป�ดประกาศข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�างในที่เป�ดเผย
  (2 คะแนน)
 - การใช�จ�ายเงินกองทุน (2 คะแนน) การกำกับดูแลด�าน
   การเงินของกองทุน

พิจารณาการจัดทำรายงานการเงินของกองทุนโดยให�คะแนน
- กองทุนที่จัดทำรายงานการรับและการใช�จ�ายเงินที่ผ�าน
 การพิจารณารับรองงบการเงินจากผู�ตรวจสอบภายนอก  
 จัดส�งให�สำนักงาน กกพ. ภายในเวลาท่ีกำหนด (3 คะแนน)
- กองทุนท่ีไม�จัดทำและนำส�งรายงานการรับและการใช�จ�ายเงิน
 ให�สำนักงาน กกพ. ภายในเวลาที่กำหนด
  (ไม�ได�คะแนน)

พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของกองทุนพัฒนาไฟฟ�า
ในพื้นที่ประกาศ ป�งบประมาณ 2560 จากหน�วยงาน
ตรวจสอบภายในของสำนักงาน กกพ. โดยให�คะแนนดังน�้
 - รายงานสมบูรณ� ครบถ�วน ไม�มีข�อสังเกต/ท�วงติง
  นำส�งตามกำหนดเวลา (7 คะแนน)
 - รายงานสมบูรณ� ครบถ�วน ไม�มีข�อสังเกต/ท�วงติง
  นำส�งล�าช�า (6 คะแนน)

  

(2) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

(1) รายงานการเงินของกองทุน
(2) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

รายงานผลการตรวจสอบของกองทุนพัฒนาไฟฟ�า
ในพื้นที่ประกาศ ป�งบประมาณ 2560 จาก
หน�วยงานตรวจสอบภายในของสำนักงาน กกพ. 

การกำกับดูแลด�านการเงิน

การจัดทำรายงานการเงิน

การติดตามตรวจสอบ
ภายใน  

15

3

7

3.4

3.4.1

3.4.2



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

 - รายงานสมบูรณ� ครบถ�วน มีข�อสังเกต/ข�อท�วงติง  
  นำส�งตามกำหนดเวลา (5 คะแนน)
 - รายงานสมบูรณ� ครบถ�วน มีข�อสังเกต/ข�อท�วงติง  
  นำส�งล�าช�า (4 คะแนน)
 - รายงานไม�สมบูรณ�/ไม�ครบถ�วน ไม�มีข�อสังเกต/ข�อท�วงติง
  นำส�งตามกำหนดเวลา (3 คะแนน)
 - รายงานไม�สมบูรณ�/ไม�ครบถ�วนไม�มีข�อสังเกต/ข�อท�วงติง
  นำส�งล�าช�า (2 คะแนน)
 - รายงานไม�สมบูรณ�/ไม�ครบถ�วน มีข�อสังเกต/ข�อท�วงติง  
  (1 คะแนน)
  
พิจารณาสัดส�วนการเบิกจ�ายงบประมาณของกองทุน
เทียบกับงบประมาณที่ได�รับอน�มัติ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 โดยให�คะแนนดังน�้ 
 - >_ ร�อยละ 80 3 คะแนน  
 - ร�อยละ 70-79 2 คะแนน  
 - ร�อยละ 60 -69 1 คะแนน  
 - ต�ำกว�าร�อยละ 60 ไม�ได�คะแนน  

(1) แผนการเบิกจ�ายของกองทุนและเอกสาร
  การปรับแผน (ถ�ามี)
(2) เอกสาร/หลักฐานแสดงการเบิกจ�าย
  งบประมาณของกองทุน
(3) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

การเบิกจ�ายงบประมาณ 33.4.3



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาการส�งคืนเงินเหลือจ�ายจากการดำเน�นงานกองทุน
ให�สำนักงาน กกพ. ณ สิ�นสุดเดือนธันวาคม 2560 โดย
ให�คะแนนดังน�้
- ส�งคืนเงินครบถ�วน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (2 คะแนน)
- ส�งคืนเงินครบถ�วน แต�ล�าช�าไม�ทันเวลาท่ีกำหนด (1 คะแนน)
- ไม�ส�งคืนเงิน (ไม�ได�คะแนน)

การจัดกิจกรรมสร�างความรู�เพื่อพัฒนาการดำเน�นงานของ
กองทุน

พิจารณาการจัดกิจกรรมสร�างความรู�เพื่อพัฒนาการดำเน�น
งานของกองทุน โดยให� 1 คะแนน สำหรับการดำเน�นการ
ด�านต�างๆ ต�อไปน�้
- ด�านระบบการทำงาน (1 คะแนน)
- ด�านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (1 คะแนน)
- ด�านเทคโนโลยี/เคร่ืองมือสนับสน�นการดำเน�นงาน (1 คะแนน)
- ด�านอื่นๆ ที่เหมาะสมต�อการดำเน�นงานของกองทุน
 (1 คะแนน)

(1) แผนการเบิกจ�ายของกองทุนและเอกสาร
  การปรับแผน (ถ�ามี)
(2) เอกสาร/หลักฐานแสดงการเบิกจ�าย
  งบประมาณของกองทุน
(3) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

(1) ภาพถ�าย/เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม
  สร�างความรู�เพื่อพัฒนาการดำเน�นงานของ
  กองทุน
(2) เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมตามข�อ (1)
(3) เอกสาร/หลักฐานแสดงกลุ�มเป�าหมายที่เข�า
  ร�วมกิจกรรมตามข�อ (1) เช�น ใบลงทะเบียนฯลฯ
(4) เอกสาร/หลักฐานแสดงจำนวน/สัดส�วน
  ผู�ผ�านการฝ�กอบรม/สัมมนา หลักเกณฑ�  
  และการนำไปใช�
(5) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

การส�งคืนเงินเหลือจ�าย

ด�านการเรียนรู�และพัฒนา

การสร�างความรู�เพื่อ
พัฒนาการดำเน�นงาน

การจัดกิจกรรมสร�าง
ความรู�เพื่อพัฒนาการ
ดำเน�นงานของกองทุน

2

15

10

4

3.4.4

4

4.1

4.1.1



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาการจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม โดย
ให�คะแนนดังน�้
- มีการจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมหรือการจัด
 อบรม/สัมมนา หรือรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
 (2 คะแนน)
  - >_ ร�อยละ 80 2 คะแนน  
  - ร�อยละ 50 -79 1 คะแนน  
  - ต�ำกว�าร�อยละ 50 ไม�ได�คะแนน  
- เอกสารมีคุณภาพเหมาะสม นำไปใช�ประโยชน�ต�อไป ได� 
 (2 คะแนน)

พิจารณาการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมกลุ�มเป�าหมาย คือ
เจ�าหน�าที่กองทุน และผู�แทนกองทุน (คพรฟ./คพรต./
อบต./เทศบาล) โดยให�คะแนน ดังน�้

 - ครอบคลุม 2 กลุ�มเป�าหมาย  2 คะแนน
 - ครอบคลุม 1 กลุ�มเป�าหมาย  1 คะแนน

การจัดทำเอกสารประกอบ
การจัดกิจกรรม

การครอบคลุมกลุ�ม
เป�าหมาย

4

2

4.1.2

4.1.3



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

Power Development Fund Awards 2019
22

ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาจากการนำเทคโนโลยี/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/
เคร่ืองมือมาใช�สนับสน�นการดำเน�นงานด�านต�างๆ ของกองทุน
เช�น ด�านการเงิน/บัญชี ด�านประชาสัมพันธ� ด�านการติดตาม
ตรวจสอบ ฯลฯ โดยให�คะแนนดังน�้
 - > 3 ด�าน 5 คะแนน
 - 3 ด�าน 4 คะแนน  
 - 2 ด�าน 3 คะแนน  
 - 1 ด�าน 2 คะแนน  
 - ไม�มีการใช� ไม�ได�คะแนน

หมายเหตุ 
1. ให�กองทุนที่สมัครเข�าร�วมการประกวดรวบรวมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องเพื่อใช�ประกอบการพิจารณานำส�งให�ฝ�ายประสานงานการประกวด  
 (สำนักงาน กกพ.) ภายในกำหนดป�ดรับสมัคร โดยอาจนำส�งเพิ�มเติมจากที่ระบุไว� ในตัวอย�างได� 
2. ที่ปรึกษาจะรวบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องจากสำนักงาน กกพ. รวมถึงลงพื้นที่เก็บข�อมูลกองทุน ตลอดจนสอบถาม/สัมภาษณ�ผู�ที่เกี่ยวข�องและ
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพิ�มเติม เพื่อสรุปนำเสนอต�อคณะกรรมการตัดสินการประกวด/คณะทำงานสนับสน�นฯ เพื่อใช�ประกอบการพิจารณาด�วย

(1) ภาพถ�าย/เอกสาร/หลักฐานแสดงการนำ
 เทคโนโลยี/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/
 เครื่องมือมาใช�สนับสน�นการดำเน�นงาน
 ด�านต�างๆ ของกองทุน
(2) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

การใช�เทคโนโลยี/
เคร่ืองมือสนับสน�น
การดำเน�นงาน

54.2
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สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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หลักเกณฑและแนวทางการพ�จารณาตัดสิน
การประกวดระดับโครงการชุมชน
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หลักเกณฑการประกวดระดับโครงการชุมชน

 ประยุกต� ใช�หลักเกณฑ�การประเมินผลสำเร็จในการดำเน�นโครงการที่ ได�รับการยอมรับ
อย�างกว�างขวางในระดับสากล คือ The Five Criteria ในการตัดสินการประกวด โดยพิจารณา
ให�คะแนนผลการดำเน�นงานของโครงการชุมชน 5 ด�านหลัก รวม 100 คะแนน ดังน�้

 (1) ด�านความสอดคล�อง  10  คะแนน

 (2) ด�านประสิทธิผล   35  คะแนน

 (3) ด�านประสิทธิภาพ   20  คะแนน

 (4) ด�านผลกระทบ   20  คะแนน

 (5) ด�านความยั่งยืน   15  คะแนน 

10 คะแนน 20 คะแนน

35 คะแนน
15 คะแนน

20 คะแนน

ดานผลกระทบ

ดานความยั่งยืน

ดานประสิทธ�ผล

ดานประสิทธ�ภาพ

ดานความสอดคลอง
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สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ขั้นตอนการพ�จารณาตัดสินการประกวดโครงการชุมชน
โดยมุงเนนการมีสวนรวม

 สำหรับการประกวดโครงการชุมชนที่มีผลการส�งเสริมพัฒนาชุมชนดีเด�นด�านต�างๆ
จะดำเน�นการ โดยมุ�งเน�นการมีส�วนร�วมจากผู�ดำเน�นโครงการ โดยมีขั้นตอนการพิจารณา
ตัดสินการประกวดดังน�้

จัดกลุมโครงการชุมชน ออกเปน 3 กลุม

คณะกรรมการฯ/คณะทำงานลงพ�้นตรวจสอบ
ขอเท็จจร�งและผลการดำเนินงาน

1. ด�านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2. ด�านพัฒนาสุขภาพ
 และสุขภาวะชุมชน

3. ด�านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ�งแวดล�อมชุมชน

พ�จารณาคัดเลือกโครงการ
คะแนนสูงสุดแตละดาน

10 อันดับแรก

พ�จารณาคัดเลือก
โครงการดีเดน 3 ดาน
ดานละ 5 โครงการ 

แจงโครงการเตร�ยมรายละเอียด/
สาระสำคัญของโครงการ 

ไมผาน

ไมผาน

ผาน

ผาน

 ผูแทนนำเสนอโครงการตอที่ประชุมในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ผูแทนโครงการพ�จารณาคัดเลือกโครงการชุมชน
ดีเดนในแตละดานเพ�ยง 1 โครงการเพ�่อใหรางวัล

พ�จารณาเอกสารประกวด/หลักฐานประกอบการสมัคร

การมีสวนรวม
ของผูแทนกองทุน/ผูดำเนินโครงการ

ในการพ�จารณาตัดสิน
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สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ตารางแสดงหลักเกณฑตัวชี้วัดและแนวทางการพ�จารณาตัดสินการประกวดโครงการชุมชน

ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาให�คะแนนโครงการที่สอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ�า คือ ทำให�เกิดการพัฒนา เยียวยา 
หรือฟ��นฟูท�องถิ�นที่ ได�รับผลกระทบจากการดำเน�นงาน
ของโรงไฟฟ�า หรือเฝ�าระวัง ป�องกัน ผลกระทบจากการ
ดำเน�นงานของโรงไฟฟ�า

พิจารณาให�คะแนนตามประเด็นต�อไปน�้
1. การดำเน�นโครงการสอดคล�องกับความต�องการและ
 สภาพแวดล�อมของชุมชนตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร�
 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ�า แผนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี และ/
 หรือ ผลการศึกษา/วิจัยที่เกี่ยวข�อง (2.5 คะแนน)
2. ผลการดำเน�นโครงการสามารถตอบสนองความต�องการ
 ของชุมชน และ/หรือช�วยบรรเทาหรือแก� ไขป�ญหา หรือ
 ผลกระทบจากการดำเน�นงานของโรงไฟฟ�า (2.5 คะแนน)

พิจารณาผลการดำเน�นโครงการว�าช�วยให�บรรลุวัตถุประสงค�
หรือเป�าหมายตามข�อเสนอโครงการหรือไม�อย�างไร โดย
ให�คะแนนดังน�้

(1) แผนยุทธศาสตร�/แผนงานประจำป�ของกองทุน
(2) รายงานผล/รายงานความก�าวหน�าการดำเน�น
  โครงการ
(3) ข�อเสนอโครงการ
(4) ผลการศึกษาสภาพแวดล�อม ป�ญหาและ
  ความต�องการของชุมชน 
(5) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

(1) เอกสารตามข�อ 1
(2) เอกสาร/หลักฐานแสดงผู�รับประโยชน�จาก
  โครงการ

ด�านความสอดคล�อง

สอดคล�องวัตถุประสงค�
ของกองทุน

สอดคล�องกับความต�องการ
และสภาพแวดล�อม
ของชุมชน

ด�านประสิทธิผล

การบรรลุวัตถุประสงค�
หรือเป�าหมายตาม
ข�อเสนอโครงการ

10

5

5

35

10

1

1.1

1.2

2

2.1



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

- ผลการดำเน�นโครงการมีมาตรฐานหรือคุณภาพเป�นไปตาม
 ที่กำหนด และช�วยให�บรรลุวัตถุประสงค� หรือเป�าหมาย
 ตามข�อเสนอโครงการครบถ�วน ทุกข�อ (10 คะแนน)
- ผลการดำเน�นโครงการมีมาตรฐานหรือคุณภาพเป�นไปตาม
 ที่กำหนด และช�วยให�บรรลุวัตถุประสงค�หรือเป�าหมาย
 ตามข�อเสนอโครงการมากกว�า 80% (8 คะแนน)
- ผลการดำเน�นโครงการมีมาตรฐานหรือคุณภาพเป�นไปตาม
 ที่กำหนดและช�วยให�บรรลุวัตถุประสงค� หรือเป�าหมาย
 ตามข�อเสนอโครงการตั้งแต�  40-80% (6 คะแนน)
- ผลการดำเน�นโครงการช�วยให�บรรลุวัตถุประสงค�หรือ
 เป�าหมายตามข�อเสนอโครงการน�อยกว�า 40% หรือ
 อย�างน�อย 1 ข�อ (4 คะแนน)
- ผลการดำเน�นโครงการไม�ได�มาตรฐานหรือคุณภาพไม�เป�น
 ไปตามที่กำหนด (ไม�ได�คะแนน)

พิจารณาความพึงพอใจของชุมชน ผู�เข�าร�วมโครงการผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียกับโครงการ ต�อผลการดำเน�นโครงการ 
โดยให�คะแนนดังน�้
- พึงพอใจต�อผลการดำเน�นโครงการมากท่ีสุด (25 คะแนน)
- พึงพอใจต�อผลการดำเน�นโครงการมาก (20 คะแนน)
- พึงพอใจต�อผลการดำเน�นโครงการปานกลาง (15 คะแนน)
- พึงพอใจต�อผลการดำเน�นโครงการน�อย (10 คะแนน)
- พึงพอใจต�อผลการดำเน�นโครงการน�อยท่ีสุด (5 คะแนน)
- ไม�พึงพอใจต�อผลการดำเน�นโครงการ (0 คะแนน)

(3) เอกสาร/หลักฐานแสดงการยอมรับ ให�ความ
 ร�วมมือ เข�าร�วม หรือสนับสน�น การดำเน�น
 โครงการ เช�น หลักฐานแสดงการเข�าร�วม
 โครงการ หลักฐานการให�การสนับสน�น
 งบประมาณ/ทรัพยากรแก�โครงการ หลักฐาน
 แสดงการเข�าร�วมประชุม ฯลฯ
(4) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 
ผู�เข�าร�วมโครงการผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับโครงการ 

ระดับความพึงพอใจต�อ
ผลการดำเน�นโครงการ

252.2
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กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาให�คะแนนโครงการท่ีดำเน�นการบรรลุวัตถุประสงค� 
โดยมีความคุ�มค�าเมื่อเทียบกับงบประมาณและทรัพยากร
ที่ใช�ดำเน�นการ 

พิจารณาให�คะแนนโครงการท่ีดำเน�นการบรรลุวัตถุประสงค�
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว�หรือเป�นไปตามแผนท่ีกำหนดไว�

พิจารณาการสร�างรายได�หรือลดรายจ�าย และลดการว�างงาน
ของคนในชุมชน ฯลฯ อันเน��องมาจากการดำเน�นโครงการ

พิจารณาการพัฒนาระบบสาธารณ�ปโภคข้ันพ้ืนฐานการขยาย
โอกาสทางการศึกษา การรักษาวัฒนธรรมและประเพณ�
ของชุมชนอันเน��องมาจากการดำเน�นโครงการ

พิจารณาสภาพแวดล�อมที่ดีขึ้นของชุมชนอันเน��องมาจาก
การดำเน�นโครงการ

พิจารณาสมรรถนะ/ความพร�อมในการดูแลสุขภาพสวัสดิการ
ของชุมชนเพ่ือส�งเสริมให�มีสุขภาพแข็งแรง อันเน��องมาจาก
การดำเน�นโครงการ

ข�อมูลการดำเน�นโครงการ อาทิ เป�าหมาย
โครงการ ระยะเวลาการดำเน�นโครงการ 
งบประมาณที่ ใช� ในการดำเน�นโครงการ 
อธิบายความคุ�มค�าในการดำเน�นโครงการ 
และเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ (ถ�ามี)

(1) สรุปผลกระทบด�านต�างๆ ของโครงการ
 โดยที่ปรึกษาจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน
 ที่เกี่ยวข�องจากสำนักงาน กกพ. รวมถึง
 ลงพ้ืนทีเก็บข�อมูลโครงการตลอดจนสอบถาม/
 สัมภาษณ�ผู�ท่ีเก่ียวข�องและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 เพิ�มเติมแล�วสรุปนำเสนอต�อคณะกรรมการ
 ตัดสินการประกวด/คณะทำงานสนับสน�นฯ  
 เพื่อใช�ประกอบการพิจารณา
(2) ข�อมูลพร�อมเอกสาร/หลักฐานแสดงผลกระทบ
 ด�านต�างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนอันเน��อง
 มาจากการดำเน�นโครงการ

ด�านประสิทธิภาพ

ความคุ�มค�าในการ
ดำเน�นโครงการ

การดำเน�นการตามแผน

ด�านผลกระทบ

ด�านเศรษฐกิจ

ด�านสังคม

ด�านสิ�งแวดล�อม

ด�านสุขภาพอนามัย

20

10

10

20

5

5

5

5

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

4.4



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
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ลำดับ หลักเกณฑพ�จารณา ประเด็น/แนวทางการพ�จารณาน้ำหนัก
(รอยละ)

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใชประกอบการพ�จารณา

พิจารณาให�คะแนนตามประเด็นต�อไปน�้
1. โครงการมีผู�รับผิดชอบดูแลและมีการกำหนดบทบาท/
 หน�าที่รับผิดชอบของผู�ดูแลโครงการ มีแผนและวิธีการ
 บริหารจัดการ ดูแลรักษาอย�างชัดเจน (5 คะแนน)
2. โครงการยังคงดำเน�นการอย�างต�อเน��อง และมีศักยภาพ
 ในการดำเน�นการต�อเน��องได�ด�วยตนเองหลังสิ�นสุดโครงการ
 โดยไม�ต�องรับการสนับสน�นงบประมาณจากกองทุน
 (5 คะแนน)

พิจารณาให�คะแนนโครงการที่มีโอกาสในการต�อยอดหรือ
ขยายผลการดำเน�นโครงการ โดยพิจารณาจากการมีส�วนร�วม
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียการมีเครือข�ายในการดำเน�นการฯลฯ

(1) เอกสาร/หลักฐานแสดงผู�รับผิดชอบดูแล
  โครงการที่มีการกำหนดบทบาท/หน�าที่
  รับผิดชอบของผู�ดูแลโครงการแผน/วิธีการ
  บริหารจัดการและแผนการดูแลรักษา
  โครงการอย�างชัดเจน
(2) เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนการดำเน�น
  โครงการต�อเน��อง หรือแผนการขยายผล/
  ต�อยอดโครงการ
(3) เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องอื่นๆ (ถ�ามี)

ด�านความยั่งยืน

การดำเน�นโครงการ
ต�อเน��อง

การต�อยอดขยายผล

15

10

5

5

5.1

5.2

หมายเหตุ 
1. ให� โครงการชุมชนที่สมัครเข�าร�วมการประกวดรวบรวมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�อง เพื่อใช�ประกอบการพิจารณานำส�งให�ฝ�ายประสานงานการประกวด  
 (สำนักงาน กกพ.) ภายในกำหนด ป�ดรับสมัคร โดยอาจนำส�งเพิ�มเติมจากที่ระบุไว� ในตัวอย�างได� (อาจใช�เอกสารบางรายการร�วมกับกองทุนได� เช�น  
 แผนยุทธศาสตร�/แผนงานประจำป�ของกองทุน ข�อเสนอโครงการ ฯลฯ) 

2. ที่ปรึกษาจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องจากสำนักงาน กกพ. รวมถึงลงพื้นที่เก็บข�อมูลโครงการ ตลอดจนสอบถาม/สัมภาษณ�ผู�ที่เกี่ยวข�อง
 และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพิ�มเติม เพื่อสรุปนำเสนอต�อคณะกรรมการตัดสินการประกวด/คณะทำงานสนับสน�นฯ เพื่อใช�ประกอบการพิจารณาด�วย
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คณะกรรมการตัดสินการประกวด 

Power Development Fund Awards 2019

คณะกรรมการตัดสิน
(คณะอนุกรรมการประเมินผล)

คณะทำงานสนับสนุนการตัดสินการประกวด

ฝายเลขานุการฯ ฝายบร�หารกองทุนฯ
สำนักงาน กกพ.

คณะทำงานที่ 1
(ภาคเหนือ/กลาง/กทม.)

ประธานคณะทำงาน
นายสุรอรรถ  ทองนิรมล

คณะทำงาน

-  นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล

- ผูชวยเลขาธิการสำนักงาน กกพ.
 ที่กำกับดูแลฝายสำนักงาน กกพ.
 ประจำเขต 

- ผูอำนวยการฝายบร�หารกองทุน
 พัฒนาไฟฟา หร�อผูแทน
 (คณะทำงานและเลขานุการ)

คณะทำงาน

-  นายพ�เศษ จียาศักด์ิ

- นางสาวกมลทิพย แจมกระจาง

- ผูชวยเลขาธิการสำนักงาน กกพ.
 ที่กำกับดูแลฝายสำนักงาน กกพ.
 ประจำเขต

- ผูอำนวยการฝายบร�หารกองทุน
 พัฒนาไฟฟา หร�อผูแทน
 (คณะทำงานและเลขานุการ)

คณะทำงาน

- นายพ�เศษ จียาศักดิ์

- นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร

- นายว�ระศาสตร นร�ศ บุญสนอง

- รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ.
 ที่กำกับดูแลฝายบร�หารกองทุน
 พัฒนาไฟฟา
- ผูอำนวยการฝายบร�หารกองทุน
 พัฒนา ไฟฟา หร�อผูแทน
 (คณะทำงานและเลขานุการ)

ประธานคณะทำงาน
นายเจร�ญ ประจำแทน

ประธานคณะทำงาน
นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย

เขต 1 (เชียงใหม) 
เขต 2 (พ�ษณุโลก) 
เขต  3 (นครสวรรค) 
เขต 7 (สระบุร�) 
เขต 13 (กรุงเทพมหานคร)

เขต  4  (ขอนแกน) 
เขต  5  (อุบลราชธานี) 
เขต  6  (นครราชสีมา) 
เขต  8  (ชลบุร�)  

เขต   9  (กาญจนบุร�) 
เขต  10 (ราชบุร�) 
เขต  11 (สุราษฎรธานี)
เขต  12 (สงขลา)

คณะทำงานที่ 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ตะวันออก)

คณะทำงานที่ 3
(ภาคตะวันตก/ใต)



แผนการดำเนินงาน
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สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

คูมือการประกวด
กองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดงานแถลงขาวเปดตัวโครงการ 9 เม.ย. 2562

ประชาสัมพันธความคืบหนาการประกวดผานสื่อโทรทัศน ว�ทยุ เม.ย. – ก.ย. 2562
หนังสือพิมพ เว็บไซต และเฟซบุค 

จัดกิจกรรม Roadshow 13 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อช�้แจงการประกวด เม.ย. – มิ.ย. 2562
และรับสมัครผลงานเขารวมการประกวด 

รวบรวมขอมูลและพิจารณาคัดเลือกกองทุน/โครงการชุมชน เม.ย. – มิ.ย. 2562
ที่ผานเกณฑรอบแรกจากเอกสารสมัคร 

คณะกรรมการ/คณะทำงานสนับสนุนฯ ลงพื้นที่พิจารณา มิ.ย. – ส.ค. 2562
คัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล (กิจกรรม Sites visit 16 ครั้ง) 

รวบรวมขอมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาผลงาน มิ.ย. – ส.ค. 2562
ที่สมควรไดรับรางวัล 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินการประกวด ส.ค. 2562

สรุปผลการประกวดและเตร�ยมจัดงานประกาศผล/พิธ�มอบรางวัล ส.ค. 2562

จัดงานประกาศผลและพิธ�มอบรางวัล ก.ย. 2562

จัดนิทรรศการสาธ�ตใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ก.ย. 2562 
คลินิกกองทุนเพื่อใหคำปร�กษา/แนะนำการดำเนินงานของกองทุน
ในพื้นที่ประกาศ 

จัดงานแสดงสินคา ผลิตภัณฑ และ/หร�อ ก.ย. 2562 
ผลงานของกองทุนและโครงการชุมชนที่เขารวมการประกวด 

เยี่ยมชมโครงการที่ชนะการประกวด ก.ย. 2562

ผลิตและเผยแพรว�ดิทัศนเยี่ยมชมโครงการที่ชนะการประกวด ก.ย. 2562

 กิจกรรม ระยะเวลา

หมายเหตุ แผนการดำเน�นงานอาจมีการเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

วาขงลถแ รคัมสบัร
นสิดัตาณราจิพ

การประกวด
ประกาศผลและ

ลัวงารบอม

9 เม.ย. 2562 เม.ย.-มิ.ย. 2562 มิ.ย.-ส.ค. 2562 ก.ย. 2562
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ว�ธีการสงผลงานเขารวมการประกวด
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1. ติดต�อขอรับใบสมัครจากฝ�ายประสานงานการประกวดฯ หรือดาวน� โหลดด�วยตนเอง
 จากเว็บไซต�การประกวด

2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร�อมแนบเอกสารข�อมูล หลักฐาน ให�ครบถ�วน 

3. การจัดส�ง

 3.1 นำส�งให�กับเจ�าหน�าที่เก็บข�อมูลในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ�การประกวด
  ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 (ดูกำหนดการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ�
  การประกวดในเว็บไซต� www.powerdevelopmentfundawards.com)   

 3.2 นำส�งที่ฝ�ายประสานงานการประกวด ด�วยตัวเองหรือทางไปรษณ�ย�ภายใน
  วันที่ 17 มิถุนายน 2562  



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

www.powerdevelopmentfundawards.com

Powerdevelopmentfundawards

ฝายประสานงานการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟา
บร�ษัท เอเบิล คอนซัลแตนท จำกัด

888/29-32 ถนนนวลจันทร แขวงนวลจันทร
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท 0-2184-2728-32 (คุณลลิดา, คุณพรสวรรค, คุณรังสิมา)
โทรสาร 0-2184-2733-34

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

ฝายบร�หารกองทุนพัฒนาไฟฟา 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0 2207 3599 ตอ 330 หร�อ 345  โทรสาร : 0 2207 3572
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www.pdf.erc.or.th

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

ฝายบร�หารกองทุนพัฒนาไฟฟา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
www.pdf.erc.or.th


