ประชุมหารือระดมความคิดเห็น
กรอบแนวทางการดํ
กรอบ
แนวทางการดําเนินงานของกองทุุนพัฒนาไฟฟา
ตามมาตรา 97
97((5)

(เพื่อสงเสริมสังคม และประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา)

ภายใตโครงการของ
ครงการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
โดย
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม

วันที่ 28 เมษายน 2553
ณ. หองกมลทิพย โรงแรมสยามซิตี้ กรุุงเทพ
1

ประเด็
ปร
เดนนาเสนอ
นนําเสนอ
•

วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา

•

การศึกษาระเบียบของกองทุนตางๆและขอเสนอสําหรับระเบียบ

•

การกําหนดโครงการและกิจกรรมที่จะสนับสนุน

•

แนวทางการจัดเก็บ/นําสง/ใชจายเงินกองทุน

•

แนวทางการติดตามและประเมินผล

•

กรอบแนวทางการสง
 เสริิมและสนัับสนุนในช
ใ วงตน

•

สรุปแนวทางการดําเนินงานของกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5)

2

กองทุุนพัฒนาไฟฟา
วัตถุประสงค :

เพื่อเปนทุนสนับสนุนใหมีการบริการไฟฟาอยางทั่วถึง กระจายความเจริญ
ไปสูทองถิ่น พัฒนาชุมชนในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟา สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการ
ประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยคํานึงถึงความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสรางความเปนธรรมใหกับผูใชไฟฟา

การใช
ใ จายเงิิน : มาตรา 97 เงินกองทุนใชจายเพื่อกิจการ ดังนี้
(1) เพื่อชดเชย/อุดหนุนผูร ับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซึ่งใหบริการ
แกผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส หรือเพื่อใหมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง หรือเพื่อสงเสริมนโยบาย
การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค
(2) เพื่อชดเชยผูใ ชไฟฟาซึ่งตองจายอัตราคาไฟฟาแพงขึ้นจากการที่ผูรับ
ใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟากระทําการฝาฝนมาตรา 87 วรรค 2
(3) เพื่อการพัฒนาหรือฟน
 ฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟา
ของโรงไฟฟา
(4) เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใชในการ
ประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
(5) เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมี
สวนรวมทางดานไฟฟา
สวนรวมทางดานไฟฟา
(6) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
3

วัตถประสงค
วตถุ
ประสงค
• เพือ
ื่ ศึก
ึ ษาแนวทางการดํําเนินงานของกองทุนพััฒนาไฟฟ
ไฟฟา
ตามมาตรา 97(5) ในการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู
ความตระหนักและมีสว
 นรวมดานไฟฟา
– กรอบโครงสรางการบริหารกองทุน
– กรอบแนวทางในการดําเนินการและสนับสนุน
– แนวทางการจัดเก็บ/ นําสง/ ใชจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุน

• เพือ
ื่ ให
ใ ไดร
 า
 งระเบีียบและเอกสารที
ส
เี่ กีย
ี่ วขอ
 งเพือ
่ื ใชในการปฏิ
ป บ
ิ ัติ
ของ สกพ.
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ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศกษา
1. การศึกษาระเบียบ
ของกองทุนตางๆ

9โครงสรางการบริหารกองทุน
9แนวทางการจัดเก็บ/นําสง/ ใช
จายเงินกองทุน

-กองทุุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
- กองทุนสิ่งแวดลอม
- กองทุน สสส.

2.การศึกษากิจกรรม/
โครงการที่ผานมา

9ประเภทโครงการ/กิจกรรมที่จะ
กองทุนฯจะใหการสนับสนุน

3 ส
3.
สํารว
รวจ/สั
/สมภ
มภาษณ
ณ
กลุมตัวอยาง

9กรอบแนวทางการดําเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนในช
ใ วงตน

รางระเบียบ
และเอกสารที่
เกี่ยวของเพือ
่
ใชในการ
ปฏิบัติของ
ปฏบตของ
สกพ.
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การศกษาระเบยบของกองทุ
การศึ
กษาระเบียบของกองทนต
นตางๆและขอเสนอกาหนด
างๆและขอเสนอกําหนด
ระเบียบในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา
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การศึกษาเปรียบเทียบสาระสําคัญกองทนต
การศกษาเปรยบเทยบสาระสาคญกองทุ
นตางๆ
างๆ
กองทุนที่ศึกษา
•
•
•
•

กองทุนเพือ
่ สงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน
กองทุนสิ่งแวดลอม
กองทุน กองทุนสนับ
ั สนุนการสรา
 ง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
กองทุนพัฒนาไฟฟา

สาระสําคัญของระเบียบ :•
•
•
•
•
•
•
•
•

ที่มาของการจัดตั้งกองทุน
ตางๆ
วัตถุประสงคของกองทุน
ผูกําหนดนโยบายกองทุ
โ
น
ผูบริหารและกํากับดูแล
กองทุน
ผกลั
ผู
ลนกรอง
่นกรอง
ฝายเลขานุการ
ผูมีหนาที่นําสงเงิน
 ีสทธไดรั
ผูม
สิ ิ ไ  บ
ั การสนั
ส บ
ั สนุ
ส น
รูปแบบการสนับสนุน

สรุปการเปรียบเทียบแนวทางการบริหารกองทุนตางๆและ
ขอเสนอ (1)
( )
หัวขอ

กองทุนอนุรก
ั ษ

กองทุนสิ่งแวดลอม

กองทุน สสส.

ขอเสนอ
กองทุนพัฒนาไฟฟามาตรา
97 (5)

ที่มา

พรบ.การสงเสรมการ
พรบ
การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
พ.ศ. 2535

พรบ.สงเสรมและรกษา
พรบ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535

พรบ. กองทุ
พรบ
กองทนสนั
นสนบสนุ
บสนน
น
การสรางเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2544

พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550

วัวตถุ
ตถประสงค
ประสงค
กองทุน

นโยบาย
โ

เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน
ชวยเหลืออดหนน
ชวยเหลออุ
ดหนุน
สงเสริมการอนุรักษ
พลังงานและพลังงาน
ทดแทน
กพช.
(นโยบาย/อัตรากองทุน)

เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหาสวล ภายใต
ปญหาสวล.ภายใต
กระบวนการความรวมมือ
ของทุกภาคสวน

เพื่อสงเสริมสนับสนุุนการ
ปองกัน แกไข ปญหาดาน
สุขภาพ

คกก.สิงิ่ แวดลอ
 มแหงชาติิ

คกก.กองทุน สสส.
คกก.กองทุน สสส.
(นายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน)

บริหารและ
กํากับดูแล

คกก. กองทุนอนุรักษ ฯ
(รองนายกฯ เปนประธาน)

คกก.กองทุนสิ่งแวดลอม
(ปลัดก.ทรัพย เปนประธาน)

กลัน
ั่ กรอง

อนุกรรมการ 3 คณะ
1. อกก. กํากับดูแล
แผนงานภาคบังคับ
2 อกก. กําํ กับ
2.
ั ดูแล
แผนงานภาคความรวมมือ
3. อกก.กํากับดูแล
แผนงานสนับสนุน

อกก.พิจารณากลั่นกรองฯ
+ จัดทําขอเสนอ
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสนับสนน
เงอนไขการสนบสนุ
น
โครงการ
+ พิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ กอนนําเสนอ
คกก.กองทุนฯ ตอไป

- สนง. กองทุนและผู
ประสานงาน > คัดกรอง
โครงการ
- คกก.บรหารแผน
คกก.บริหารแผน และ
ผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่
กลั่นกรอง (จน. ผู
กลั่นกรองจะพิจารณาตาม
วงเงิน)

เพื่อการสงเสริมสังคมและ
ประชาชนใหมีความรู ความ
ตระหนัก และมีสวนรวมทางดาน
ไฟฟา
กพช.
(นโยบาย/อัตรากองทุน)

กกพ.

คณะอนุกรรมการบริหาร กองทุน
พัฒนาไฟฟา
+ คณะทํางานกลั่นกรอง
+ คณะทํางานติดตามประเมินผล
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สรุปการเปรียบเทียบแนวทางการบริหารกองทุนตางๆและ
ขอเสนอ ((2))
หัวขอ

กองทุนอนุรก
ั ษ

กองทุนสิ่งแวดลอม

กองทุน สสส.

ขอเสนอ
กองทุนพัฒนาไฟฟา
มาตรา 97 ((5))

ฝายเลขานุการ

สนพ.

สผ.

สํานักงานกองทุน สสส.

สกพ.

ผูมีหนาที่นําสงเงิน

ผูผลิต-นําเขานํ้ามัน/ ผู
ซื้อกาซจากผูรับสัมปทาน

ผูมสทธไดรบเงน
ีสิ ิไ  ั ิ
สนับสนุน

โครงการดานวิจัยพัฒนา ฯ
- สวนราชการ
สวนราชการ
- รัฐวิสาหกิจ
- สถาบันการศึกษา
- องคกรเอกชน
-พัฒนาบุคลากร
- สนพ. / พพ.
- กรมบัญชีกลาง
- สถาบันการศึกษา
- สวนราชการ
- NGO
-ประชาสัมพันธ
- สนพ.
- พพ.
- กรมบัญชีกลาง

สวนราชการ/ราชการสวน
ส
วนราชการ/ราชการสวน
ทองถิ่นที่ไดรบ
ั เงิน สนับสนุน
จากกองทุนและมีการจัดเก็บ
คาบริการการใชระบบบําบัดรวม

ผูมีห
ผ
หนาทเสยภาษตาม
นาที่เสียภาษีตาม
กฏหมายวาดวยสุราและ
ยาสูบ

- สวนราชการ
- รฐวสาหกจ
รัฐวิสาหกิจ
- NGO ดานสิ่งแวดลอม

- สวนราชการ
- สถาบนการศกษา
สถาบันการศึกษา
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เอกชน
- ชุมชน
- กลุุมบุุคคล
- NGO

ผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟา
-

สื่อมวลชน
ราชการ รฐวสาหกจ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา
NGO
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
กลุุมสหกรณฯ
ชุมชน
กลุมบุคคลที่เปนนิติ
บุคคล
ภาคเอกชน
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สรุปการเปรียบเทียบแนวทางการบริหารกองทุนตางๆและ
ขอเสนอ ((3))
หัวขอ
รูปแบบเงิน
สนับสนุน
รูปแบบเงิน
สนับสนน
สนบสนุ
น สวน
สวน
ที่เกี่ยว ปชส. &
สรางความรูฯ

กองทุนอนุรก
ั ษ

กองทุนสิ่งแวดลอม

-เงินชวยเหลือใหเปลา
-เงินทุนหมุนเวียน

-เงินอุดหนุน
-เงินกู

-เงิ
เงนชวยเหลอใหเปลา
นชวยเหลือใหเปลา

-เงิ
เงนอุ
นอดหนน
ดหนุน

กองทุน สสส.

ขอเสนอ
กองทุนพัฒนาไฟฟา
มาตรา 97 (5)

-เงินชวยเหลือใหเปลา

-เงินชวยเหลือใหเปลา

-เงินชวยเหลือ
ื ใใหเป
ปลา

-เงินชวยเหลือ
ื ให
ใ เป
ปลา
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ราง
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟา
ตามมาตรา 97 (5)
- พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบ/แผนการ
ดําเนินงานโครงการตามที่ สกพ. เสนอผาน
คณะอนุกรรมการบริหารฯ
- ใหความเห็นชอบวงเงินตั้งแต X ลานบาทขึน
้ ไป

กกพ.

คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพััฒนาไฟฟ
ไฟฟา
ทําหนาที่
ติดตาม
ประเมินผล
โครงการที่
ไดรบ
ั อนุมัติ

คณะทํางานติดตามประเมินผล
ภายใต
ใ ค
 ณะอนุกรรมการฯ

คณะทํางานกลัน
่ กรอง
ภายใตคณะอนุ
ใ 
กรรมการฯ

สกพ.

มีอํานาจพิจารณาอนุมต
ั ิโครงการ
วงเงินไมเกิน X ลานบาท ((กําหนดไวในระเบียบ))
และเปนไปตามกรอบ/แผนงาน
ซึ่ง กกพ. เห็นชอบในแตละปงบประมาณ
ทําหนาที่กลั่นกรอง/ประเมินความเปนไปได
+ความซํ้า
ํ ซอ
 นและจััดลํา
ํ ดับ
ั ความสํา
ํ คััญ
ของโครงการฯยื่นขอเสนอ

จัดทําแผนงาน/งบประมาณ
กลนกรอง
ั่
วเคราะหโครงการ
ิ
โ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล

ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุน
หมายเหตุ : 1. องคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารฯ ประกอบดวย กกพ. เปนประธาน ผูแทนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเปน อกก.
ลกพ. เปน อกก.และเลขานุการ ผอ.ฝายบริหารกองทุนฯ เปน อกก. และผูชวยเลขานุการ
11
2. องคประกอบของคณะทํางานกลัน
่ กรองฯ /ติดตามประเมินผล ประกอบดวย ลกพ. หรือ รกพ. เปนประธาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะทํางาน ผอ. ฝายบริหารกองทุนฯ เปนคณะทํางานและเลขานุการ

การกําหนดโครงการและกิจกรรมที่จะสนับสนน
การกาหนดโครงการและกจกรรมทจะสนบสนุ
น
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การศึกษาตัวอยางโครงการ/
งโครงการ/กิจกรรม
ที
ทดาเนนการในการสงเสรมใหความรู
่ดําเนินการในการสงเสริมใหความรและมสวนรวมดานไฟฟาและอนๆ
ละมีสวนรวมดานไฟฟาและอื่นๆ
วัตถุประสงคของการศึกษา: เพื่อกําหนดโครงการและกิจกรรมการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาไฟฟา
โ
โครงการ/
/ หนว
 ยงาน

ลัก
ั ษณะโครงการ/กิ
โ
/ จ
ิ กรรม

1. โครงการดานการจัดการใชไฟฟาในประเทศ และ 1. สรางเครือขาย (โรงเรียนเปาหมาย)
โครงการหองเรียนสีเขียวของ กฟผ.
2. การสรางตนแบบ (โรงเรียนตนแบบ)
3. การรณรงค/ปลููกฝง//ใหความรูู ((แกนักเรียน))
2. โครงการวิจัยเรือ
่ ง “การวิเคราะหทางเลือกและ
แนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงาน
หมนเวี
หมุ
นเวยนของการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศ
ยนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย” ดําเนินโครงการโดย กฟผ. และ ม.เกษตร

1. โครงการวิจัยเฉพาะเรือ
่ ง

3. โครงการกฟภ.-อบต.รวมใจลดไฟดับ ของ กฟภ.

1. จัดอบรมใหตัวแทนอาสาของชุมชนแตละ
ทองถิ่น

4. โครงการ YOUNG MEA ของกฟน.

1. จัดกิจกรรมใหความรูแกเยาวชน
2. จัดทําปายสื่อและวีดีทัศน
3. จดทาเวบไซด
จัดทําเวบไซด เพอเปนชองทางเผยแพร
เพื่อเปนชองทางเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
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การศึกษาตัวอยางโครงการ/
งโครงการ/กิจกรรม
ที
ทดาเนนการในการสงเสรมใหความรู
่ดําเนินการในการสงเสริมใหความรและมสวนรวมดานไฟฟาและอนๆ
ละมีสวนรวมดานไฟฟาและอื่นๆ (ต
ตอ)
ตอ
อ)
โครงการ/หนวยงาน

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม

5. โครงการเสริมสรางความตระหนักในการใช
พลังงานในครัวเรือนอยางมีประสิทธิภาพ
ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1. การจัดกิจกรรม/นิทรรศการใหความรูแกนักเรียน
นักศึกษา
2. เกิดผลตอเนื่องการสรางเครือขายโรงเรียนที่เขา
รวมถายทอดความรู

6. โครงการพัฒนาความรูดานพลังงานทดแทน
สูชุมชนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี/ สนพ.

1. ผลิตสื่อความรูและเครื่องมือเรียนรู
ประชาสัมพันธดวยหองปฏิบัติการเคลื่อนที่
2. ฝกอบรมใหแกครู/นักเรียนของโรงเรียน
ตา งจังั หวััด

7. การสนับสนุน/การรณรงค การศึกษาวิจย
ั และ
พัฒนาองคความรู และความเขาใจในเรื่องอืน
่ ๆ
ที่ไมเกี่ยวของกับไฟฟา
ทไมเกยวของกบไฟฟา

1. โครงการศึกษาวิจย
ั เฉพาะเรื่องๆ
เชน เรื่องการควบคุมบุหรี่
2. กจกรรมรณรงค
กิจกรรมรณรงค เชน
เชน รณรงคงดเหลา
รณรงคงดเหลา
ในเทศกาลตางๆ

8. โครงการวิจัย “การสํารวจกระจายชนิดเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟา” ดําเนินโครงการโดย สนพ. และ
ม. สวนดุสิต

1. สํารวจความคิดเห็น การรับรู ของประชาชน
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การศึกษาตัวอยางโครงการ/
งโครงการ/กิจกรรม
ที
ทดาเนนการในการสงเสรมใหความรู
่ดําเนินการในการสงเสริมใหความรและมสวนรวมดานไฟฟาและอนๆ
ละมีสวนรวมดานไฟฟาและอื่นๆ (ต
ตอ)
ตอ
อ)
โครงการ/หนวยงาน

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม

9. โครงการ Campaign Sustainable Energy
Europe 2005 - 2008

1. การประชาสัมพันธ รณรงคเพื่อสรางความ
ตระหนักเรื่องโลกรอน

10. กิจกรรมประชาสัมพันธกองทุนพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟา

1. จัดกิจกรรมกับเยาวชน
2. สรางแกนนําเยาวชน
3. ผลิตสื่อ
4. ประชาสัมพันธสัญจร

11. โครงการศึกษากระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง็
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการ
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
วิทยาเขตพายัพ และ สนพ.

1. การฝกอบรมใหความรูแกชุมชนเปาหมาย
2. การสรางกระบวนการเรียนรูแ
 กชุมชน
3. การสรางชุมชนตนแบบ

12. โครงการประชาสัมพันธพลังงานทางเลือก โดย
สนพ.

1. การประชาสัมพันธผานสารคดีสั้น
2. การจัดสัมมนาเสริมสรางการเรียนรู
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ขอเสนอการกําหนดโครงการและกิจกรรมที่จะใหการสนับสนุน
ภายใต
ใ ก
 องทุนพัฒ
ั นาไฟฟ
ไฟฟา ตามมาตรา 97 (5)
1.

โครงการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมููลขาวสารเรื่องไฟฟา

2.

โครงการพัฒนาเครือขายและภาคี เพื่อขยายการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

3.

โครงการศึกษาวิจัยเกีย
่ วกับการสรางความรู ความตระหนักและมีสวนรวมในดาน
ไฟฟา รวมถึงการพัฒนาองคความรูู และการสรางกลุุมตนแบบ

4.

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเรื่องไฟฟา เพื่อใหผูสนใจสามารถเขาถึงได
รวมถึงการพัฒนาระบบโครงขายขอมูลและชองทางการสื่อสาร

5.

โครงการใหทุนอุปถัมภการจัดกิจกรรม

6.

โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องไฟฟา

7.

โครงการอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร

หลักการ:
การ: กําหนดโครงการ/หรือกิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกลักษณะกิจกรรมที่จะทําใหการ
ดําเนินการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดาเนนการเกดประสทธภาพและประสทธผล
16

แนวทางการจัดเก็บ/นําสง/ใชจายเงินกองทน
แนวทางการจดเกบ/นาสง/ใชจายเงนกองทุ
น
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แนวทางการจดเกบ
แนวทางการจั
แนวทางการจดเกบ/
ดเก็บ/นาสง
นําสง/ใช
นาสง/
ใชจายเงนกองทุ
จายเงินกองทนพั
นพฒนาไฟฟา
ฒนาไฟฟา
สําหรับมาตรา 97
97((5)
ที่มาเงินกองทน
ทมาเงนกองทุ
น
มาตรา 94 กองทุนประกอบดวย
1. เงินที่ไดรับตามมาตรา 96

(ผูรับใบอนุ
ใ
ญาตนําสงเงินเขากองทุนฯ)

2. เงินคาปรับตามพระราชบัญญัติฯ
3. เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
4 ดอกผลหรือ
4.
ื ผลประโยชน
ป โ
ใ ดๆ
ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของ
กองทุน

การจัดเก็บเงิน
มาตรา 95 กําหนดให สกพ. เปนผูรับเงิน

จายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการเงิน
กองทุนแยกออกจากงบประมาณของ สกพ.

ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด

ผมหนาทนาสงเงน
ผู
ีหนาที่นําสงเงิน
มาตรา 96 กําหนดให
ใหผร
ู ับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟานําสงเงินเขากองทุุน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่ กกพ. ประกาศกําหนดภายใต
กรอบนโยบายของ กพช.
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
การนําสงเงินตามวรรคหนึ่ง ใหมการแยก
การนาสงเงนตามวรรคหนง
ใหมีการแยก
บัญชีตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา 97
(1) (2) (3) (4) และ (5) อยางชัดเจน โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอผูใชไฟฟาที่จะตอง
รับภาระในการที่ผร บใบอนุ
รบภาระในการทผู
ับใบอนญาตฯ
ญาตฯ นาสงเงน
นําสงเงิน
เขากองทุนดวย
ทั้งนี้ มติ กพช. 9 มี.ค. 52 กําหนดให
จัดเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟา นามาจดสรรใหแตละบญช
ไฟฟา
นํามาจัดสรรให ตละบัญชี (1) – (6)
ตามความเหมาะสม
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ผรบใบอนุ
ผู
ับใบอนญาตประกอบกิ
ญาตประกอบกจการไฟฟา
จการไฟฟา
ผูร
 ับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา

จํานวน

1. ผูประกอบกิจการผลิตไฟฟา

154 ราย

2. ผูประกอบกิจการระบบสงไฟฟา

5 ราย

3. ผูประกอบกิจการระบบจําหนายไฟฟา

34 ราย

4. ผู
ผประกอบกจการจาหนายไฟฟา
ระกอบกิจการจําหนายไฟฟา

31 ราย

5. ผูประกอบกิจการควบคุมระบบไฟฟา

1 ราย

ขอเสนอการนําสงเงินกองทนฯ
ขอเสนอการนาสงเงนกองทุ
นฯ ตามมาตรา 97 (5)
หลักการ : วัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 97 (5)เพื่อการสงเสริมสังคม และประชาชนใหมีความรู
ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา
ซึ่งจากประโยชนที่เกิดจากการสงเสริมทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ดี ทําใหการพัฒนาดานไฟฟา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอสวนรวมคือผูบริโภคในที่สุด
มพส. จึงเสนอใหเก็บจากผูป
ู ระกอบกิจการจําหนายไฟฟา
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ประมาณการรายไดของกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97 (5)
กรณีการกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนในระดับตางๆ

หนวย
ปริมาณการจําหนายไฟฟา*
ปรมาณการจาหนายไฟฟา*

GWh

อัตราเงินสงเขากองทุน

บาท/kWh

ประมาณการรายได

ลานบาท/ป

กรณี 1

กรณี 3

กรณี 4

กรณี 5

146 883
146,883

146 883
146,883

146 883
146,883

146 883
146,883

0.002

0.003

0.004

0.005

∼ 295

∼ 480

∼ 640

∼ 800

หมายเหตุ : * ขอมูลประมาณการของ มพส. ตามโครงการการพยากรณความตองการไฟฟาในอนาคตของ สนพ.
เมื่อเดือนมีนาคม 2553

ผลกระทบ : คาไฟฟา เพิ่มขึน
้ 0.002 – 0.01 บาท/หน
/ วย แลวแตกรณี

หัวขอ

กองทุนอนุรักษ

กองทุนสิ่งแวดลอม

กองทุน สสส.

วงเงิน
งบประมาณ
ในสวนที่เกี่ยว
การสราง
การสราง
ความรู ฯ

(ป 2553)
~ 720 ลานบาท

( ป 2535 – 2551 )
~ 260 ลานบาท

เฉลี่ยปละ
ไมต่ํากวา 3,000 ลาน
บาท

กองทุนพัฒนาไฟฟามาตรา 97
(5)
200 – 700 ลานบาท /ปหรือ
ชวง 3 ปแรก ~ 200 ลานบาท
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แนวทางการติดตามและประเมินผล
แนวทางการตดตามและประเมนผล
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ขอเสนอแนวทางการตดตามแล
ขอเสนอแนวทางการติดตามและ ปร
ประเมิ
เมนผล
นผล
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวาผลที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งไวหรือไม
มีปญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแลวดําเนินการตอหรือควรยุติโครงการ

แนวทางในการติดตามและประเมินผล
– กําหนดผูร
 ับผิดชอบ :

อกก. หรือคณะทํางานภายใต อกก. บริหารกองทุนฯ
โดยมีฝายบริหารกองทนฯ
โดยมฝายบรหารกองทุ
นฯ เปนฝายเลขานุ
เปนฝายเลขานการ
การ

– กําหนดแนวทาง/วิธก
ี ารติดตามประเมินผล :
• การติดตามผล :
+ ติดตามผลจากแผนการดําเนินงาน
+ ติดตามผลและควบคุุมโครงการ ((ดานระยะเวลา,, คาใชจาย))
+ การรายงานผล นําเสนอขอมูลตอผูบริหาร/คกก.
• การประเมินผล : 3 ระดับ
+ ผลผลิต (Output) :- KPI ของโครงการ (ปริมาณ เวลา, คาใชจาย, คุณภาพ, ความพึงพอใจ)
+ ผลลัพท (Outcome) :- การใหประโยชนของโครงการแกกลุมเปาหมาย
+ ผลลัพทสุดทาย (Ultimate Outcome) :- ผลประโยชนตอสวนรวม
– กําหนดระยะเวลา/ชวงเวลาในการติดตามประเมินผล
z
z

กอนดําเนินงาน (Pre-Project)
เสร็จสิ้นโครงการ (Project Completion)

ระหวางดําเนินงาน (Ongoing-Project)
z ผลกระทบ/ความยั่งยืน (Post-Project)

z
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ข
อเสนอแนวทางการติดตามและ ประเมิ
นผล
ขอเสนอแนวทางการตดตามแล
ปร เมนผล
กอนดําเนินโครงการ
(P P j t)
(Pre-Project)

ประเมินความเหมาะสมของแผนการดําเนินโครงการ
และการสนองตอบตอการบรรลวั
และการสนองตอบตอการบรรลุ
วตถุ
ตถประสงค
ประสงคและ
และ
เปาหมายโครงการ

ระหวางดําเนินโครงการ
(Ongoing-Project)

เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการวา
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม อยางไร

เสร็จสิ้นโครงการ
((Project
j
Completion)
p
)

ประเมินถึงผลสําเร็จของโครงการวาบรรลุวต
ั ถุประสงค
และเปาหมายหรือไม
และเปาหมายหรอไม

ผลกระทบ/ความยงยน
ผลกระทบ/ความยั
่งยืน
(Post-Project)

ื่ ดูผลสําเร็จ
็ ตอเนือ
่ื ง ผลประโยชน
ป โ
เพือ
และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะยาว
23

กรอบแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนในชวงตน
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การสัมภาษณและสํารวจความคิดเห็นเพื่อกําหนดกรอบการสนับสนน
ุ
 การสัมภาษณและสํารวจ ⇒ เพื่อใหทราบ ระดับการรับรู ⇒ กําหนดประเด็นและกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับกลุุมเปาหมาย

กลุมคนที่สัมภาษณ
-

NGO
ผูกําหนดนโยบาย
การไฟฟา
องคก
 ารปกครองส
ป
วนทอ
 งถิน
ิ่
ประชาชนพื้นทีร่ อบโรงไฟฟา

การสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไป
- การสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไป
โดย มพส.
- การศึกษาผลการสํารวจความคิดเห็นจาก
โ
โครงการการกระจายเชื
อ
ื้ เพลิงิ ของ สนพ.

25

ผลการสั
ผลการสมภาษณและสารวจความคดเหนเพอกาหนดกรอบการสนบสนุ
มภาษณและสํารวจความคิดเห็นเพื่อกําหนดกรอบการสนับสนน
น
ประเด็นความรูที่สําคัญ
ผลการสํารวจและ
สัมภาษณ

1. ทุกกลุมคน/อาชีพ **มี
ป
ประเด็
็น ทีเี่ ขา
 ใจไม
ใ ไ ถูกตอง
ตรงกัน

1.ความมนคงดานไฟฟา
1.ความมั
่นคงดานไฟฟา
2.ความจําเปนการกระจายเชื้อเพลิง
3.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
4.ตนทุนการผลิตไฟฟาเชื้อเพลิงตาง
-------<อื่นๆ>----------

ผลการสํารวจของ
ส
สนพ.

ผลการสัมภาษณ
ผลการสมภาษณ

ผลการสัมภาษณ

2. แสดงใหเห็นวา มีบางกลุมคน/อาชีพ
ทีไ
่ ดแจงวาไดรับการใหขอมูลภาครัฐนอย
3. แสดงใหเห็นวาควรใหความสําคัญกับ พื้นที่
¾ บางพื้นที่ ไดรับขอมูลภาครัฐนอยกวาภาค
อื่นๆ
¾

พื้นที่พัฒนาโรงไฟฟามีปญหาตอตาน
เพราะไม
ไ เ ขา
 ใจ
ใ

4. พบวา การสื่อสารนโยบาย/มาตรการ
ภาครัฐมีความสําคัญ เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับในการดําเนินการ
ยอมรบในการดาเนนการ

กลุมคน
1. นักเรียน/นักศึกษา
2.

เกษตรกร

กลุมพื้นที่
1. ภาคอีสาน
2.

พื้นที่ที่ศักยภาพสราง
โรงไฟฟา

นโยบาย/มาตรการภาครัฐ

กลุมคน/อาชีพ **: นร./นศ. พนง. บริษัท นักธุรกิจ ขรก. รัฐวิสาหกิจ รับจาง เกษตรกร
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ข
ขอเสนอกรอบแนวทางการสงเสรมและสนบสนุ
อเสนอกรอบแนวทางการสงเสริมและสนับสนนในช
นในชวงตน
วงตน
¾ พิจารณาจาก 5 ชองทางซึ่งจะเปนสิ่งกําหนด
กิจ
ิ กรรมดํําเนิินการให
ใ สอดคลอง

ประเด็นความรูที่สําคัญ
1) ความมัน
ั่ คงดา นไฟฟ
ไฟฟา
2) ความสําคัญในการกระจายเชื้อเพลิง

1) ประเด็นความรูที่สําคัญ : มี 10 ประเด็น
2) กลุมคนเปาหมาย : นักเรียน,เกษตรกร,
NGO, อื่นๆ
3) พนทเปาหมาย
พื้นที่เปาหมาย : อสาน,
อีสาน พนทมศกยภาพ
พืน
้ ที่มีศักยภาพ
สรางโรงไฟฟา, อื่นๆ
4) ประเด็นนโยบาย/มาตรการภาครัฐ :
เฉพาะทีี่กระทบกับ
ั งานของสกพ.
5) ประเด็นความจําเปนเรงดวน

3) ตนทุนการผลิตไฟฟาของเชื้อเพลิง
ตางๆ
ตางๆ
4) การจัดการดานสิ่งแวดลอมของ
โรงไฟฟา
5) ความรู
ความรทววไปเรองไฟฟา
ั่ ไปเรื่องไฟฟา
6) การกําหนดแผนการพัฒนากําลังการ
ผลิตไฟฟา
7)) ความสําคัญของพลังงานประเภทตางๆๆ
8) ศักยภาพและตนทุนในการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน
9) ความจําเปนของการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก
10) เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสะอาด
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ลักษณะการสนับสนนตามช
ลกษณะการสนบสนุ
นตามชองทาง
องทาง ประเดนความรู
ประเด็นความร
ประเด็นความรูที่สําคัญ

กลุมคน

กิจกรรม

ทั่วไป

การประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ

นักเรียน/
นักศึกษา

การสรางเครือขาย/
ขยายผล

1) ความมนคงดานไฟฟา
ความมัน
่ คงดานไฟฟา
2) ความสําคัญในการกระจายเชื้อเพลิง
3) ความรูทวั่ ไปเรื่องไฟฟา
4) ต
ตนทุ
นทนการผลิ
นการผลตไฟฟาของเชอเพลง
ตไฟฟาของเชื้อเพลิง
ตางๆ
5) การจัดการดานสิ่งแวดลอมของ
โรงไฟฟา
6) การกําหนดแผนการพัฒนากําลังการ
ผลิตไฟฟา

- NGO
- สถาบันการศึกษา

7) ความสําคัญของพลังงานประเภทตางๆ
8) ศักยภาพและตนทุนในการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน
9) ความจําเปนของการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก
เรอนกระจก

- องคค
 วามรู/หลัก
ั สู
ส ตร
- การศึกษาวิจัย
- พัฒนาฐานขอมูล

- สื่อมวลชน

- การประชาสัมพันธ

- สถาบันการศึกษา
- หนวยงานตางๆ

- สรางชองทาง
สื่อสาร

10) เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสะอาด
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ลั
ลกษณะการสนบสนุ
กษณะการสนับสนนตามช
นตามชองทาง
องทาง กลุ
กลมคน/
คน/อาชพเปาหมาย
อาชีพเปาหมาย
กลุมคน

ประเด็น

- การศึกษาวิจย
ั
- การอุปถัมภกิจกรรมที่ดําเนินการ

NGO

- ทั่วไป

นักเรียน/นักศึกษา

- เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา
- การจัดการสิ่งแวดลอม

- เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา

กลมเกษตรกร
กลุ

- การจดการสงแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอม
- โรงไฟฟาชีวมวล

กลุมคนทั่วไป

กิจกรรม

ความรูพื้นฐานเรื่องไฟฟาทั่วไป

- ฝกอบรม
ฝกอบรม
- ศึกษาวิจัย
- การสรางเครือขาย
การประชาสั
ชาสมพนธใหขอมู
มพันธใหขอมล
ล
- การปร
- การประชาสัมพันธเชิงรุก/ลงพื้นที่
- การสรางชุมชนตนแบบ
- การศึกษาวิจัยเชิงใหเกิดการ
มีสวนรวม
การประชาสัมพันธตอเนื่อง/
สม่ําเสมอ
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ลักษณะการสนับสนนตามช
ลกษณะการสนบสนุ
นตามชองทาง
องทาง กล
กลุมพนทเปาหมาย
พื้นที่เปาหมาย
กลุมพื้นที่

ประเด็น

- เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา
พื้นที่ที่มีศักยภาพสราง
โรงไฟฟา

- การจัดการสิ่งแวดลอม
- โรงไฟฟาชีวมวล

กิจกรรม

- การประชาสัมพันธเชิงรุก/ลงพื้นที่
- การสรางชุมชนตนแบบ
- การศึกษาวิจัยเชิงใหเกิดการ
มีสวนรวม

- ความมั่นคงดานไฟฟา
พื้นที่ระดับภาค
(ภาคอีสาน)
(ภาคอสาน)

- ความสําคัญในการกระจายเชื้อเพลิง

- การประชาสัมพันธเชิงรุก/ลงพื้นที่

- ตนทุนการผลิตไฟฟาของเชื้อเพลิงตางๆ

- การสรางชุมชนตนแบบ

- การจดการดานสงแวดลอมของ
การจัดการดานสิ่ง วดลอมของ
โรงไฟฟา

- การศกษาวจยเชงใหเกดการ
การศึกษาวิจัยเชิงใหเกิดการ
มีสวนรวม

-------------- อื่นๆ -----------------
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ลั
ลกษณะการสนบสนุ
กษณะการสนับสนนตามช
นตามชองทาง
องทาง นโยบาย
นโยบาย/
/มาตรการภาครั
มาตรการภาครฐ
ฐ
กลุมพื้นที่

ประเดนนโยบาย/
ประเด็
นนโยบาย/
มาตรการภาครัฐ

ประเด็น

กิจกรรม

- การพยากรณความตองการ
ไฟฟา
- แผนพัฒนากําลังการผลิต
ไฟฟา (PDP)

- การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

- อัตราคาไฟฟา
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การจั
การจดสรรเงนสนบสนุ
ดสรรเงินสนับสนนให
นใหสาหรบชองทาง
สําหรับชองทาง
งบประมาณรวมตอป/ตอชวงเวลา “xxx” บาท จัดสรรดังนี้
1) ประเด็นความรูท
 ส
ี่ า
ํ คัญ

40% :

2) กลุมอาชีพเปาหมาย

20%

3) กลุ
กลมพื
พนทเปาหมาย
น
้ ที่เปาหมาย

20%

มีความสําคัญสุด และตองสื่อสารทุกกลุม
 ทุกพื้นที่

ระดับความสําคัญเทาเทียมกัน

4) นโยบาย/มาตรการภาครัฐ 10% :

สื่อสารเฉพาะประเด็นกระทบกับ สกพ. และ
เปนหนาที่ของหนวยงานรับผิดชอบตอง
ประชาสัมพันธอยูแลว

5) เรื่องจําเปนเรงดวน

สงวนไวยามฉุกเฉิน/เรงดวน

10% :
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สรปข
อเสนอแนวทางการดําเนินงาน
สรุ
ปขอเสนอแนวทางการดาเนนงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97(5)
โครงสราง

ขอเสนอ

1. ผูมีหนาที่นําสงเงินกองทุน

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการจําหนายไฟฟา

2 ผูมีหนา
2.
 ทีีจ
่ ัดเก็บ
็ เงิิน

สกพ
สกพ.

3. อัตราเงินสงเขากองทุน

0.002 - 0.005 บาท/kWh ตามปริมาณการจําหนายไฟฟาทั้งนี้
กกพ. จะเปนผูกําหนด

4. ประมาณการงบประมาณ

~ 200 – 700 ลานบาท/ป
ลานบาท/ป
- คาไฟเพิ่มขึ้น 0.002 - 0.005 บาท/kWh

5. ผูมส
ี ิทธิไดรบ
ั เงินสนับสนุน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สื่อมวลชน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา
สถาบนการศกษา
NGO
องคกรปกครองสวนทองถิน
่
กลุมสหกรณฯ
ชมชนหรื
ชุ
มชนหรอกลุ
อกลมบุ
บคคลที
คคลทเปนนตบุ
่เปนนิติบค
คคล
คล
ภาคเอกชน
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สรปข
อเสนอแนวทางการดําเนินงาน
สรุ
ปขอเสนอแนวทางการดาเนนงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97(5)
โครงสราง

ขอเสนอ

6. ประเภทกิจกรรมที่สนับสนุน

1. โครงการประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
2. โครงการพัฒนาเครือขายและภาคีสัมพันธ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
3. โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรููขาวสารและการมีสวน
รวมของประชาชน
4. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล ที่เกี่ยวกับไฟฟา
5. โครงการใหทุนอุปถัมถแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ องคกรเอกชน สื่อสารมวลชน และ
สถาบัน
ั การศึก
ึ ษา
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
7. โครงการอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นสมควร

7 รูปแบบการสนับ
7.
ั สนุน

เงิน
ิ ชว
 ยเหลือ
ื ให
ใ เ ปล
ป า


8. การติดตามประเมินผล

ควรมีคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน และกําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาดําเนินการ

9. การยืน
่ ขอเสนอโครงการ

ใหยื่นตอ สกพ.
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