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(การบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต�าบลและวสิาหกจิชมุชน)



กระทรวงพลังงาน ได้เริ่มด�าเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชนตั้งแต่ปี 2549 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน (Participatory Learning Development Process)  

เป็นการเตรียมความพร้อมประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการ

พัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งเกิดทักษะในการบริหาร

จัดการพลังงานในท้องถิ่นของตนเอง 

ปัจจุบันการด�าเนินโครงการได้พัฒนามากว่า 12 ปีแล้ว และได้ปรับรูปแบบให้ตอบ

สนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนือ่ง โดยการด�าเนนิการล่าสดุได้เสรจ็สิน้ไป

เป็นของปีงบประมาณ 2561 ในชือ่โครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบรหิารและจดัการ

พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต�าบล และวิสาหกิจชุมชนโดยยังคงน้อมน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานตั้งแต่ระดับ

ปัจเจก ระดับครัวเรือน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัด 

การพลังงานและแผนงบประมาณในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ 2561  

ให้บุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้ศึกษา ท�าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ผลการด�าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

ทั้งในด้านการประสานงานกับชุมชน การประสานงานระหว่างส่วนภูมิภาคและ 

ส่วนกลาง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน  

จงึได้จดัท�าหนงัสือเล่มนี ้และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะช่วยให้การปฏบิตังิานของบคุลากร

ที่มีหน้าที่ด�าเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท�าต้องขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมถึง 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้กรุณาสนับสนุนข้อมูลในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้  

หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท�าจะขอรับไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อ

ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

มีนาคม 2562
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1.	แนวทางการด�าเนินงาน

  โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต�าบลและวิสาหกิจชุมชน หรือ

โครงการการวางแผนพลังงานชุมชนระดับชุมชนของกระทรวงพลังงาน เริ่มต้นในปี 2549 จาก 24 ชุมชนน�าร่อง  

และค่อยๆ เพิ่มจ�านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปีงบประมาณ 2561 มีชุมชนที่เข้าร่วม 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 157 แห่ง ทั้งนี้ ชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2549-2561  

มี อปท. ที่เข้าร่วมโครงการรวมจ�านวน 1,676 แห่ง 

  การแปลงนโยบายกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการพึ่งพาตนเอง 

ทางพลงังานสูก่ารปฏบัิตผ่ิานโครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต�าบล 

และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับส�านักงานพลังงาน

จงัหวดัเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั จ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศัยการเสรมิสร้างศักยภาพและเตรยีมความพร้อมให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ส�าคัญ คือ

 1. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 

 2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เป้าหมาย ส�าหรับเป็นแกนน�าในการน�า 

องค์ความรู้ด้านพลังงานไปใช้ในการพัฒนาด้านพลังงานตามศักยภาพของพื้นที่และความเหมาะสมของชุมชน

 3.  เพื่อให้ชุมชนน�าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่า 

เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนอันน�ามาซึ่งการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับชุมชน 

  เพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงค์ข้างต้น จึงมุ่งเน้นด�าเนนิกิจกรรมทีส่อดคล้องกับศักยภาพของชุมชน โดยส�านกังานพลงังาน

จงัหวดัทัว่ประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่และอาสาสมคัรพลงังานชมุชน (อส.พน.) ร่วมกันวางแผนลงมือปฏิบัติ

และติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ดังนี้

 •  กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 พืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิตพลังงาน จ�านวน 10 แห่ง เพือ่ด�าเนนิโครงการเตรยีมความพร้อม 

สร้างนักวิจัยชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานขนาดเล็กประเภทชีวภาพ ชีวมวล เพื่อการ 

ผลิตไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงเขียว จะเน้นสร้างทีมนักส�ารวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากภาคประชาชนให้

สามารถท�ารายงานผลการศึกษาเบื้องต้น ไปพัฒนาต่อยอดสู่การขอทุนสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชนเพื่อผลิตพลังงานในท้องถิ่น

 •  กลุ่มเป้าหมายที่ 2 พื้นที่ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน จ�านวน 76 แห่ง เพื่อด�าเนิน

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน จะเน้นส�ารวจกลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนขนาดย่อมและขนาดจ๋ิวของชุมชน (SMCE - Small and Micro Community Enterprise) 

เพือ่ลด “ต้นทุนพลังงาน” ในกระบวนการผลติของชุมชน ทีม่กีารใช้พลงังานสิน้เปลอืง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ฟืน ถ่าน 

LPG ในกระบวนการทอด นึ่ง อบแห้ง คั่ว ต้ม กลั่น แล้วท�าการแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ในการประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

 •  กลุ่มเป้าหมายท่ี 3 พื้นที่ท่ัวไป จ�านวน 76 แห่ง เพื่อด�าเนินโครงการ “ชุมชนเมืองประหยัดพลังงานไฟฟ้า”  

เพื่อสร้างความรู้และจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการด�าเนินกิจกรรม 

ด้านการประหยัดพลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ในครัวเรือนต้นแบบร้อยละ 10

ส�รบัญ
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รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

 •  กลุ่มเป้าหมายท่ี 4 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ�านวน 96 แห่ง เพ่ือส่งเสริมโรงอบแห้งพลังงาน 

แสงอาทิตย์ส�าหรับแปรรูปสินค้าวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพ ลดระยะเวลา และเพิ่มผลผลิต 

โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย (ส่วนราชการร้อยละ 70 : ชุมชนสมทบร้อยละ 30 ในส่วน 

ของการก่อสร้างพื้นหรือราวตากวัสดุ)

 •  กลุ่มเป้าหมายท่ี 5 โรงเรียนพลังงานชุมชน จ�านวน 24 แห่ง เพื่อสร้างต้นแบบโรงเรียนจัดการพลังงานชุมชน 

เพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนในโรงเรยีนผ่านเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ตลอดจน

การน�าความรู้เข้าไปบูรณาการในการเรียนการสอนและการพัฒนาฐานการเรียนรู้ เชิงประจักษ์ในโรงเรียน

 ทั้งนี้ รายละเอียดแนวทางการด�าเนินงานเป็นดังนี้

	 1.	 วัตถุประสงค์แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

  1.1 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน

   1.1.1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนส�าหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงาน

   1.1.2 เพื่อสร้างนักวิจัยพลังงานประจ�าชุมชน

  1.2 พื้นที่ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน

   1.2.1  เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน ประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน หรือ ลดระยะเวลา ในกระบวน 

การผลติลงร้อยละ 25 จากเดมิ ของผลติภณัฑ์ชมุชน/SME/อตุสาหกรรมในครัวเรอืน/กลุม่วสิาหกจิ

   1.2.2  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานของเทคโนโลยีพลังงานส�าหรับการลดการใช้พลังงานให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย 

  1.3 พื้นที่ลดใช้พลังงานไฟฟ้า

   1.3.1  เพื่อจัดท�าแผนพลังงานประจ�าชุมชน

   1.3.2 เพื่อสร้างความรู้และจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   1.3.3  เพือ่สร้างแรงจงูใจในการด�าเนนิกจิกรรมด้านการประหยดัพลงังานผ่านเครือข่ายอาสาสมคัรพลงังาน

ชุมชนในพื้นที่

   1.3.4 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนต้นแบบร้อยละ 10

  1.4 โรงเรียนพลังงานชุมชน

   1.4.1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการพลังงานในโรงเรียน

   1.4.2 เพื่อสร้างความรู้และจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   1.4.3 เพื่อลดการใช้พลังงานในโรงเรียนโดยด�าเนินการตามโครงการน�าร่อง

  1.5 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

   1.5.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน โดยผ่านกลไกงบอุดหนุน 70-30

   1.5.2  เพื่อส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ ่มที่มีความพร้อมและสมัครเข้ามา 

ในโครงการฯ

   1.5.3 เพื่อลดระยะเวลาการแปรรูปลงอย่างน้อยร้อยละ 25

 2.	 กระบวนการด�าเนินงาน	(แยกรายกลุ่มเป้าหมาย)

  2.1 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน

   2.1.1 ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงในระดับจังหวัด

   2.1.2 ศึกษาข้อมูลทุติภูมิ เพื่อคัดเลือกพื้นที่

   2.1.3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนท�า

   2.1.4 ลงพื้น/ชี้แจง/ตั้งคณะท�างาน/ท�าแผนที่/ประเมินศักยภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน

   2.1.5 ฝึกอบรมนักวิจัยพลังงานชุมชน

   2.1.6  ศึกษาความเป็นไปได้ (ออกแบบเทคโนโลยี/ผลผลิต/การลงทุน/การคืนทุน/แหล่งทุน/ตลาด/ 

ผลกระทบ/แบบจ�าลอง)

   2.1.7 เวทีน�าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ (พื้นที่/จังหวัด)

  2.2 พื้นที่ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน

   2.2.1 ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงในระดับจังหวัด

   2.2.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนท�า (ที่มีข้อมูล)

   2.2.3 ศึกษาข้อมูลทุติภูมิ เพื่อคัดเลือกพื้นที่

   2.2.4 ลงพื้น/ชี้แจง/ตั้งคณะท�างาน/ท�าแผนที่/ประเมินศักยภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน

   2.2.5 ศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่จะส่งเสริม

   2.2.6 ด�าเนินการส่งเสริมและส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้งาน

   2.2.7 ติดตามประเมินผล โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

   2.2.8 ประชาสัมพันธ์กิจการที่มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ (เพื่อขยายผลต่อผู้สนใจ)

  2.3 พื้นที่ทั่วไป

   2.3.1 รับสมัคร/คัดเลือกพื้นที่

   2.3.2 ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการตั้งคณะท�างาน

   2.3.3 เก็บข้อมูลโดยชุมชน การคีย์ข้อมูลชุมชนรับผิดชอบ

   2.3.4 ศึกษาดูงานด้านพลังงานพร้อมจัดท�าแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับชุมชน

   2.3.5 สร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานโดยผ่านกิจกรรมโครงการน�าร่องบ้านประหยัดพลังงาน

   2.3.6 ขยายผลการปฏิบัติโดย อส.พน. 1 คน จะต้องน�าไปขยายอย่างน้อย 5 ครัวเรือน

   2.3.7 น�าเสนอผลประหยัด (ชุมชนมีส่วนร่วม)

  2.4 โรงเรียนพลังงานชุมชน

   2.4.1 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการตั้งคณะท�างานพลังงานชุมชนจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน

   2.4.2 จัดฝึกอบรมการเก็บข้อมูลกับเยาวชนและคณะท�างาน

   2.4.3  คณะท�างานร่วมกันจัดท�าแผนด้านพลังงานในระดับโรงเรียน โดยน�าข้อมูลการใช้พลังงานและ

ศักยภาพของโรงเรียนที่มี มาก�าหนดเป็นแผนงานด้านพลังงาน

   2.4.4  สพจ. พจิารณาความเหมาะสมในการสนบัสนนุกจิกรรมโดยต้องมกีจิกรรมด้านพลังงานในโรงเรียน

(ภายในโรงเรียน) และนอกรั้วนอกโรงเรียน (ท�ากับชุมชน)
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รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

   2.4.5 ส่งเสริมให้เกิดชมรม/ชุมชนรักษ์พลังงานในโรงเรียนอันจะเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นต่อไป

   2.4.6 สัมมนาสรุปผลการด�าเนินงาน

  2.5 กิจกรรมในงบอุดหนุน 70-30 กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโรงอบแห้งแสงอาทิตย์จ�านวน  

   96 แห่ง

   2.5.1  ลงพืน้ท่ีเพือ่จดัฝึกอบรมการใช้งานเบือ้งต้นของระบบอบแห้งแสงอาทติย์ และชีแ้จงการด�าเนนิงาน

และเงื่อนไขต่างๆ ตั้งคณะท�างานพลังงานชุมน

   2.5.2  สพจ. ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิต และ อส.พน. เก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานในการกระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

   2.5.3 สพจ. ตรวจสอบการก่อสร้างที่กลุ่มต้องรับผิดชอบ 

   2.5.4 สพจ. จัดซื้อจัดจ้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

   2.5.5 ติดตามประเมินผล โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

   2.5.6  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด ท่ีมีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ (เพ่ือขยายผล 

ต่อผู้สนใจ) และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบ  

เพื่อเป็นการต่อยอดกับชุมชนหรือกลุ่มฯ ต่อไป

	 3.	 ผลผลิตและผลลัพธ์	(แยกรายกลุ่มเป้าหมาย)

  3.1 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน

   3.1.1 ผลผลิต

    3.1.1.1 รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ในการผลิตพลังงาน

    3.1.1.2 นักวิจัยพลังงานชุมชน

   3.1.2 ผลลัพธ์

    3.1.2.1 กลุ่มผู้สนใจโครงการมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน

    3.1.2.2 ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชุมชน

    3.1.2.3 มีวิสัยทัศน์ในการเป็นเจ้าของผลิตพลังงาน

    3.1.2.4 ลดความขัดแย้งในการผลิตพลังงาน

  3.2 พื้นที่ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน

   3.2.1 ผลผลิต

    3.2.1.1 ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

   3.2.2 ผลลัพธ์

    3.2.2.1 นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน

    3.2.2.2 แหล่งเรียนรู้ส�าหรับผู้ที่มีลักษณะการใช้งานหรือการผลิตคล้ายคลึงกัน

    3.2.2.3 คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ (มีความสุข)

    3.2.2.4 เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

    3.2.2.5 เพิ่มรายได้

  3.3 พื้นที่ทั่วไป

   3.3.1 ผลผลิต

    3.3.1.1 แผนพลังงานได้รับการบรรจุเข้าแผนพัฒนา อปท.

    3.3.1.2 อส.พน.

    3.3.1.3 ครัวเรือนต้นแบบ

    3.3.1.4 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

    3.3.1.5 เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในระดับเครือข่าย

   3.3.2 ผลลัพธ์

    3.3.2.1 จิตส�านึก/ตระหนัก

    3.3.2.2 ประหยัดพลังงานจนเป็นนิสัย

    3.3.2.3 รู้คุณค่าพลังงาน

    3.3.2.4 ขยายผลแนวคิด
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รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

	 4.	 เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การให้คะแนน

  4.1 เงื่อนไขการสมัคร

  4.2 เกณฑ์การให้คะแนน

•  ต้องสมัครโดย อปท.
•  ต้องเป็นชมุชนทีม่ศีกัยภาพพลังงาน

ทดแทนทีค่าดว่าจะมมีากเพยีงพอที ่
จะสามารถผลติพลงังานเพือ่ทดแทน 
ไฟฟ้า น�้ามัน แก๊สได้ เช่น 

  o หมูไม่น้อยกว่า 500 ตัว
  o วัวไม่น้อยกว่า 100 ตัว
  o ไก่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว
  o  ชีวมวลไม่น้อยกว่า 1 ตัน/วัน
  o ขยะไม่น้อยกว่า 30 ตัน/วัน
•  ต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ในกลุ่ม 

ศกึษาศกัยภาพพลงังานมาก่อน
•  สมคัรได้เฉพาะกลุม่ศกึษาศกัยภาพฯ

•  ความพร้อมของ อปท. ร้อยละ 70 
โดยพิจารณาจาก

  o  แนวความคิดของ อปท. ในการ
เข้าร่วมโครงการ ดูเรื่องการมี
ส่วนร่วม เป็นหลัก

  o ปริมาณวัตถุดิบ
  o  การบริหารรวบรวมหรือจัดเก็บ

วัตถุดิบ
  o  แผนงานพัฒนาของ อปท. มีแผน

งานหรือกิจกรรมด้านพลังงาน
  o  มคีวามเป็นไปได้ในการด�าเนนิงาน
•  ความพร้อมของ สพจ. ร้อยละ 30 
  o ผล KPI แผนชุมชน 60
  o การส่งงาน
  o ทีมงานแผนชุมชน
  o ผลการเบิกจ่าย

•  ต้องสมัครโดย อปท.
•  ต้องเป็นชมุชนท่ีมกีารแปรรปูผลติภณัฑ์ 

จากพืชเกษตรหรือประมงหรือ
ปศุสัตว์ และคาดว่าจะสามารถน�า
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้าไป
ส่งเสริมหรือปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพ่ือก่อให้เกิด การใช้พลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ โดย

  o  มีกลุ ่มแปรรูปที่ ชัดเจน เช ่น 
สหกรณ์ วิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้าน 
เป็นต้น

  o ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  o LPG > 3 ถัง ต่อเดือน
  o ชีวมวล > 1 ตัน ต่อเดือน 
•  ต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ใน

กลุ่มกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ มาก่อน 
•  สมั ค ร ได ้ เ ฉพาะกลุ ่ ม แปรรู ป

ผลิตภัณฑ์

•   ด้านความพร้อมในการการบริหาร
จัดการโครงการให้สัมฤทธ์ิผลและ
ยั่งยืน ร้อยละ 60

  o แนวความคิด 
  o การมีส่วนร่วมของ อปท. 
  o การมีส่วนร่วมของ กลุ่ม
  o  โอกาสในการพฒันาด้านพลงังาน 

และการขยายผล
•  ความพร้อมของ สพจ. ร้อยละ 40 
  o ผล KPI แผนชุมชน 60
  o การส่งงาน
  o ทีมงานแผนชุมชน

  o ผลการเบิกจ่าย

•  ต้องสมัครโดย อปท.
•  เป็นชมุชนทีไ่ม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ
•  สมัครได้แต่เฉพาะกลุ่มลดใช้ไฟฟ้า

เท่านั้น

  o  ด้านความพร้อมในการการบรหิาร 
จัดการโครงการให้สัมฤทธ์ิผล
และยั่งยืน ร้อยละ 60

  o แนวความคิด 
  o การมีส่วนร่วมของ อปท. 
  o การมีส่วนร่วมของ กลุ่ม
  o  โอกาสในการพฒันาด้านพลังงาน 

และการขยายผล
•  ความพร้อมของ สพจ. ร้อยละ 40
  o ผล KPI แผนชุมชน 60
  o การส่งงาน
  o ทีมงานแผนชุมชน
  o ผลการเบิกจ่าย

•  ต้องสมัครโดย รร. 

•  เป็น รร. ในสังกัดรัฐบาล

•  เป็น รร. ในระดับมัธยม

•  เป็น รร. ที่มีการตั้งกลุ่ม เช่น ชมรม

อนุรักษ์ ของนักนักเรียน เป็นต้น

•  ไม่เคยเข้าร่วมกบักจิกรรมกบัพลงังาน 

มาก่อน ในรอบ 2 ปี

•   ด้านความพร้อมในการการบริหาร
จัดการโครงการให้สัมฤทธิ์ผลและ
ยั่งยืน ร้อยละ 60

  o แนวความคิด 
  o  ประสบการณ์ทีผ่่านมาในการท�า

โครงการ
  o การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร
  o  การเปิดโอกาสให้ นกัเรยีนเข้ามา

ร่วมโครงการ
  o จุดเด่นของโรงเรียน
•  ความพร้อมของ สพจ. ร้อยละ 40
 o ผล KPI แผนชุมชน 60
 o การส่งงาน
 o ทีมงานแผนชุมชน
 o ผลการเบิกจ่าย

	 กลุ่มศึกษาศักยภาพ	 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	 กลุ่มลดใช้ไฟฟ้า	 โรงเรียนพลังงานชุมชน	 ผลิตพลังงาน

	 กลุ่มศึกษาศักยภาพ	 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	 กลุ่มลดใช้ไฟฟ้า	 โรงเรียนพลังงานชุมชน	 ผลิตพลังงาน

  3.4 โรงเรียนพลังงานชุมชน

   3.4.1 ผลผลิต

    3.4.1.1 โรงเรียนมีแผนงานด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.4.1.2 กลุ่มหรือชมรม ที่มีการด�าเนินกิจกรรมด้านพลังงานในโรงเรียนและนอกรั้วโรงเรียน

    3.4.1.3 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

    3.4.1.4 เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องพลังงานในโรงเรียนและนอกรั้วโรงเรียน

   3.4.2 ผลลัพธ์

    3.4.2.1 จิตส�านึก/ตระหนัก

    3.4.2.2 ประหยัดพลังงานจนเป็นนิสัย

    3.4.2.3 รู้คุณค่าพลังงาน

  3.5 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

   3.5.1 ผลผลิต

    3.5.1.1 ลดระยะเวลาการแปรรูปลงอย่างน้อยร้อยละ 25

    3.5.1.2 ลดการสูญเสียจากอบแห้งของกระบวนการแปรรูป

   3.5.2 ผลลัพธ์

    3.5.2.1 เพิ่มผลผลิตจากการแปรรูป

    3.5.2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับผู้ที่สนใจ



10 11 รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
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2.	ผลการด�าเนินงานในปี	2561

 2.1  ผลการคัดเลอืกชมุชนใหม่ โดยคณะท�างานโครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจร

ในชุมชนระดับต�าบล และวิสาหกิจชุมชน วันที่ 11 ตุลาคม 2560

 กลุ่มศึกษาศักยภาพผลิตพลังงาน 5 8 8

 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 76 76 76

 กลุ่มลดใช้ไฟฟ้า  76 76 76

 โรงเรียนพลังงานชุมชน  24 48 38

 กลุ่มเป้าหมาย	 เป้าหมาย	 จ�านวนที่สมัคร
	 แห่ง	 จังหวัด

 2.2 ผลการด�าเนินงานภาพรวมของปี 2561

  • สพจ. จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน ทั้งหมด 29,314 คน จ�านวนการจัด 869 ครั้ง

  •  วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน 172 กลุ่ม ลดการใช้พลังงานในการผลิตได้กว่าร้อยละ 20-60 มูลค่าพลังงาน 

ทีล่ดลงไม่ต�า่กว่า 814,840 บาทต่อปีและสามารถเพิม่ก�าลงัการผลติท�าให้เกดิรายได้เพิม่ข้ึน 8,600,000 บาท

ต่อปี

  •  แผนพลงังานชมุชนได้รบัการบรรจุในแผนพัฒนา อปท. (แผนพลังงานประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลงังาน

ทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านพลังงานในชุมชน ด้านการฟื้นฟูธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และด้านการบูรณาการกับมิติอื่นๆ ในชุมชน) 

  •  ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 3,800 ครัวเรือน สามารถลดการใช้พลังงานได้ 35,651,449 บาทต่อปี 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

   o  ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนต้นแบบ จากจ�านวน 3,600 ครัวเรือน มีการใช้พลังงานประเภทใช้

หมดไป (ไฟฟ้า-น�้ามัน-ก๊าซหุงต้ม) ลดลงได้ 2,970,954 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 35,651,449 บาท

ต่อปี หากเทียบต่อครัวเรือนสามารถลดค่าพลังงานลงได้ 782 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือ 9,382 

บาทต่อปีต่อครัวเรือน ส�าหรับด้านพลังงานทดแทนมีการใช้เพิ่มขึ้น 1,362,961 บาทต่อปี

  •  พนจ.สามารถน�าโครงการไปขยายผลต่อกบัแหล่งงบประมาณอืน่ได้ 29,661,356 บาท โดยมาจากงบจงัหวดั 

งบกลุ่มจังหวัด อปท. และภาคเอกชน

  •  ผลการส่งเสริมเทคโนโลยีกับกลุ่มเป้าหมาย มีผลประหยัดพลังงาน 4,812,935 บาท แยกได้ดังนี้

   o ลดค่าไฟฟ้าลง 2,130,333 บาท

   o ลดค่าชีวมวลลง 2,537,610 บาท

   o ลดค่า LPG ลง 144,992 บาท
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รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
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	 2.4	การประเมินระดับการความส�าเร็จของพลังงานจังหวัด	ส�าหรับชุมชน	ปี	2549	-	2561	พบว่า

  1)  ระดับด ี(ชุมชนท่ีไปต่อได้) เป็นชุมชนทีถ่อืได้ว่าประสบความส�าเรจ็จากการด�าเนนิโครงการวางแผนพลงังาน

ชุมชนและสามารถสานต่อโครงการได้ด้วยตนเอง มีการขยายผลต่อยอดร้อยละ 28 

  2)  ระดับปานกลาง (ชุมชนที่พอไปได้) เป็นชุมชนท่ีสามารถด�าเนินโครงการวางแผนพลังงานได้ตามบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายหรือท�าตามนโยบายของส่วนกลาง แต่ไม่มีความกระตือรือร้น 

มากนัก ไม่มีการด�าเนินการต่อยอดของชุมชนเองร้อยละ 47 

  3)  ระดับต�า่ (ชมุชนท่ีไปต่อไม่ได้) เป็นชมุชนทีถ่อืได้ว่ามข้ีอจ�ากดัในการด�าเนนิโครงการวางแผนพลงังานชมุชน

มาก ท�าให้โครงการไม่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ไม่ได้รับความสนใจจากชุมชนร้อยละ 25

 ล�าดับ	 จังหวัด	 ระดับดี	ไปต่อได้	 ระดับกลาง	พอไปได้	 ระดับต�่า	ไปต่อไม่ได้	 รวม
	 	 	 (แห่ง)	 (แห่ง)	 (แห่ง)	 	(แห่ง)

 1 กระบี่ 9 10 5 24

 2 กาญจนบุรี 2 4 18 24

 3 ก�าแพงเพชร 10 6 5 21

 4 จันทบุรี 15 5 3 23

 5 ชลบุรี 6 17 0 23

 6 ชัยนาท 2 7 8 17

 7 ชุมพร 9 9 6 24

 8 เชียงราย 5 11 10 26

 9 เชียงใหม่ 13 6 8 27

 10 ตรัง 9 10 6 25

 11 ตราด 13 5 3 21

 12 ตาก 8 6 9 23

 13 นครนายก 5 15 1 21

 14 นครปฐม 20 8 0 28

 15 นครพนม 2 10 8 20

 16 นครราชสีมา 12 6 8 26

 17 นครศรีธรรมราช 6 21 2 29

 18 นครสวรรค์ 10 8 10 28

 19 นนทบุรี 4 8 8 20

 20 นราธิวาส 8 8 7 23

 21 น่าน 0 1 0 1

 22 บึงกาฬ 3 11 2 16

 23 บุรีรัมย์ 20 8 0 28

 24 ปทุมธานี 10 13 0 23

 25 ประจวบคีรีขันธ์ 7 16 1 24

 26 ปราจีนบุรี 14 11 0 25

 ล�าดับ	 จังหวัด	 ระดับดี	ไปต่อได้	 ระดับกลาง	พอไปได้	 ระดับต�่า	ไปต่อไม่ได้	 รวม
	 	 	 (แห่ง)	 (แห่ง)	 (แห่ง)	 	(แห่ง)

 27 พระนครศรีอยุธยา 10 15 2 27

 28 พะเยา 9 14 1 24

 29 พัทลุง 7 9 7 23

 30 พิจิตร 1 1 1 3

 31 พิษณุโลก 3 16 5 24

 32 เพชรบุรี 5 2 17 24

 33 เพชรบูรณ์ 2 2 20 24

 34 แพร่ 0 1 0 1

 35 มหาสารคาม 6 5 16 27

 36 แม่ฮ่องสอน 9 7 6 22

 37 ยโสธร 2 11 4 17

 38 ยะลา 13 14 0 27

 39 ระนอง 9 7 4 20

 40 ระยอง 9 5 6 20

 41 ลพบุรี 26 0 0 26

 42 ล�าปาง 10 8 5 23

 43 ล�าพูน 7 10 9 26

 44 เลย 2 4 17 23

 45 ศรีสะเกษ 1 2 21 24

 46 สกลนคร 6 7 11 24

 47 สงขลา 9 8 7 24

 48 สมุทรปราการ 10 10 3 23

 49 สมุทรสงคราม 1 2 18 21

 50 สระแก้ว 2 4 0 6

 51 สระบุรี 8 13 4 25

 52 สิงห์บุรี 14 6 1 21

 53 สุโขทัย 5 15 6 26

 54 สุพรรณบุรี 1 3 22 26

 55 สุราษฎร์ธานี 8 16 0 24

 56 สุรินทร์ 10 18 1 29

 57 หนองคาย 8 9 7 24

 58 หนองบัวล�าภู 11 6 7 24

 59 อ่างทอง 1 5 0 6

 60 อ�านาจเจริญ 2 10 0 12

 61 อุดรธานี 8 14 4 26

 62 อุตรดิตถ์ 3 23 0 26

 63 อุทัยธานี 5 10 7 22

 64 อุบลราชธานี 1 0 0 1

 65 สตูล 7 5 11 23



16 17 รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

	 2.5	ประโยชน์จากการด�าเนินโครงการ

  -  การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชใน อปท. พื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะ 

ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถท�าให้ชุมชนลดระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์

  -  การส่งเสริมการใช้หลอดไฟแอลอีดีในชุมชนและสร้างความเข้าใจในการลดใช้พลังงานในครัวเรือนได้รับ 

ความสนใจจากชมุชนเป็นอย่างมากเนือ่งจากสามารถท�าให้ชมุชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้และความสว่าง

ที่มากกว่าหลอดไฟปกติท�าให้ภายในครัวเรือนไม่ต้องเปิดไฟหลายดวง

  -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน�าและชุมชน ได้รับความรู้ด้านพลังงานท�าให้มีการตระหนักถึงคุณค่าของ 

การใช้พลังงานซึ่งทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี จึงท�าให้เกิดการตื่นตัวส�าหรับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมี 

ส่วนร่วม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต หลังจากการส่งเสริม

สนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานในกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาศักยภาพประชาชน 

ในพื้นที่เป้าหมาย มีแกนน�าในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

  - สามารถเพิ่มเครือข่ายด้านพลังงานและเกิดการท�างานที่เป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ

  - ที่เชื่อมโยงด้านพลังงาน เช่น ส�านักงานจังหวัด ส�านักงานเกษตร ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อมฯลฯ

  -  ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและมีจิตส�านึกในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน  

เพิ่มมากขึ้น

  -  ชุมชนสามารถต่อยอดความรู้ด้านพลังงานเข้ากับศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอย่างเห็นผลได้

ชัดและสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้



18 19 รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

  - เป็นศูนย์การศึกษาดูงานและการเรียนรู้การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานในชุมชน

  - เพื่อใช้กับการเคี่ยวน�้าตาลมะพร้าวให้ได้ปริมาณที่มากแต่ใช้เชื้อเพลิงน้อย

  -  เจ้าหน้าที/่ผูบ้รหิาร อปท. ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนอย่างเต็มท่ีในการจัดกจิกรรมต่างๆ ท้ังการประสานงาน 

และสถานที่ในการจัดการประชุม

  -  ขั้นตอนต่างๆ ที่วางไว้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด ชุมชนให้ความร่วมมือและสนใจเร่ืองพลังงานมาก 

ยิ่งขึ้นและที่ส�าคัญได้น�าความรู้ที่ได้น�าไปใช้ในครอบครับตัวเองและบอกต่อเช่นเปล่ียนหลอดตะเกียบ 

เป็นหลอด LED มีการบันทึกรายจ่ายด้านพลังงาน ส่วนเร่ืองเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้สอนวิธีการท�า 

ตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ โดยน�าผลผลติทางการเกษตรในชมุชนตนเองมาอบแห้งช่วยถนอมอาหารไว้กิน

หรือจ�าหน่ายสร้างรายได้และที่ส�าคัญผลิตมีความสะอาดถูกหลักอนามัย

  -  เกิดการกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีความตระหนักถึงคุณค่า 

ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะน�าไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย 

การส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพ่ิมขึ้นในการใช้พลังงานทดแทนกับ 

กลุ่มเป้าหมาย ท�าให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้

  -  ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถเป็นแกนน�าในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้อง และ

เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

  -  มีอาสาพลังงานชุมชน (อส.พน.) ที่จะสามารถเข้าร่วมกระบวนการของโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น  

การศึกษาดงูาน การเก็บข้อมลู การร่วมประชมุจดัท�าแผนการรณรงค์และส่งเสรมิกจิกรรมด้านพลงังานต่างๆ 

เป็นต้น

  -  การปรับเปลี่ยนบทบาทของ สพจ. ไปเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา จะท�าให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญ 

ในการจัดท�าแผนพลังงานมากยิ่งขึ้น

  -  ชุมชนได้รับการกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้ง 

เป็นแบบอย่างที่ดีอันจะน�าไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  -  ชุมชนได้รับทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านพลังงานของในแต่ละพื้นที่ และสามารถดึงศักยภาพ 

ที่มีมาใช้ในงานพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงได้พัฒนาความสามารถในการผลิต

เทคโนโลยพีลงังานทดแทนทีต่นเองสนใจ และได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้แพร่หลายในชมุชนตนเองและ

ชุมชนใกล้เคียง

  - เกิดแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่

  -  ชุมชนลดใช้ไฟฟ้า ชุมชนเข้าใจเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้น และเกิดจิตส�านึกที่ดีต่อการใช้พลังงาน 

และได้เป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง ส�านักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

ชาวบ้าน และโรงเรียน 

  -  วิสาหกิจชุมชน/OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ เมื่อได้รับโรงอบแห้งพลังงาน 

แสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร สามารถลดระยะเวลาในการผลิตหน่อไม้ตากแห้งเพื่อส่งออกได้ 

ร้อยละ 40 อีกทัง้ยงัเพิม่ปรมิาณการผลติจากเดมิได้อกีด้วย ซึง่ท�าให้กลุม่มรีายได้เพิม่ขึน้จากเดมิ และกลุม่ยงัม ี

การวางแผนที่จะมีโรงอบแห้งที่มีขนาดใหญ่กว่าที่มีตอนนี้อีกด้วย

  - ความร่วมมือของชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ

  -  ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานเพ่ือประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

  - เกิดเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชนประจ�าต�าบลเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานในชุมชน

  -  การน�าเสนอทางเลือกและโน้มน้าวกลุ่ม OTOP ท่ีเข้าไปส่งเสริมปรับปรุง ให้ปรับเปลี่ยนเตาแก๊สเดิม  

เป็นเตามณฑล เนือ่งจากพบว่า ในพืน้ทีมี่ไม้ฟืนจากกลุม่วสิาหกิจทีท่�าเฟอร์นเิจอร์ค่อนข้างเยอะ แม้ทางกลุม่

จะยังไม่มั่นใจนักในการเปลี่ยนมาใช้ฟืนเนื่องจากความเคยชิน และความสะดวกสบาย จึงท�าเตา 2 กระทะ  

อันหนึ่งติดหัวเตาแก๊สปกติ อีกอันหนึ่งใช้เป็นฟืน เพ่ือให้ทางกลุ่มเปรียบเทียบความคุ้มค่า และก็ยังเป็น 

ทางเลือกตามความสะดวก ปัจจุบันทางกลุ่มกลายเป็นที่ศึกษาดูงาน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

เป็นประจ�าทุกเดือน สร้างรายได้มากขึ้น และสร้างกิจกรรมให้ชุมชนด้วยมากขึ้นเช่นกัน



20 21 รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

3.	ปัญหา/อุปสรรคในการด�าเนินโครงการ

 1) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับชุมชน

  -  ความร่วมมือของชุมชนเก่าปี 2560 ค่อนข้างต�่า การประสานงานกับเทศบาลเป็นไปด้วยความยากล�าบาก  

ในส่วนของคนในชุมชนเองก็ขาดความกระตือรือร้น ท�าให้การท�ากิจกรรมไม่ค่อยประสบผลส�าเร็จเท่าไรนัก

  -  ประชาชนไม่ค่อยให้ความส�าคัญเนื่องจากมีอาชีพหลักท่ีต้องรับผิดชอบมากกว่า และมีคิดเห็นด้านพลังงาน 

ที่แตกต่างกัน

  -  อปท. ให้ความส�าคัญค่อนข้างน้อยกับการด�าเนินงาน และการปรับเปลี่ยนผู้บริหารท�าให้การท�างานระหว่าง 

อปท. กับส�านักงานพลังงานจังหวัดขาดความต่อเนื่อง 

  -  ระยะเวลาการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมด้านพลังงานเพื่อบรรจุในแผนของ อปท. ไม่ตรงกับแผนกิจกรรม

ของพลังงาน

  -  ประชาชนในพื้นที่บางกลุ่มยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการจัดท�าแผนพลังงานชุมชน จึงไม่ค่อยให ้

ความร่วมมือมากนัก ทางส�านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีจึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจเพื่อให ้

การด�าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี

 2) ปัญหาจากการประสานงานกับส่วนกลาง

  - การด�าเนนิงานในการเปลีย่นแปลงงบประมาณทีส่่งช้า ท�าให้เกดิการส่งมอบงานทีเ่กดิความล่าช้าในการท�างาน

  - ขั้นตอนและกระบวนการมีหลายขั้นตอน เมื่อเวลาโอนเงินงบอุดหนุนส่วนกลางมักจะเร่งรีบในเนื้องาน

  - การส่งมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ และระเบียบพัสดุใหม่ ท�าให้การท�างานของส�านักงานจังหวัดล่าช้า

  -  การส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับชุมชนมีความล่าช้าอย่างมาก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขอเปล่ียนแปลง 

งบประมาณจากงบรายจ่ายอื่นเป็นงบอุดหนุน

  -  ระยะเวลาในการด�าเนินงานค่อนข้างน้อยเนื่องจากกระบวนการสร้างแผนพลังงานชุมชนเพื่อให้เกิด 

ความยั่งยืน จ�าเป็นต้องใช้เวลานานเพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ แต่จากระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

ท�าให้ต้องมีการเร่งกระบวนการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

 3) ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

   เน่ืองจากการด�าเนนิโครงการจะต้องมีการจดัอบรม ดงูาน จดัประชมุ การเดนิทางไปราชการ ซึง่ต้องมกีารจดัซือ้ 

จัดจ้าง และการเบิกจ่าย ในขณะท่ีส�านักงานพลังงานจังหวัด มีภารกิจที่ค่อนข้างมาก และหลายจังหวัดก็ไม่มี 

เจ้าหน้าที่การเงินท�าให้ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ จึงได้ประสานสอบถามไปยัง 

ส่วนกลางซึ่งได้ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆท่ีสามารถช่วยให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงได้น�าผลการหารือและข้อเสนอแนะมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ

ได้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4.		ข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานจากการด�าเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและ
จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต�าบลและวิสาหกิจชุมชน	ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ*

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 1.	 การจัดดูงานสามารถเบิกค่าวิทยากรได้หรือไม่?

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 4.	 ในการจัดอบรม	สามารถจัดซื้อวัสดุสาธิตได้หรือไม่?

•  การดูงานอยู่ในนิยามของ “การฝึกอบรม” ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หากการดูงานที่หน่วยงาน
จัดเป็นไปตามความหมายดังกล่าว จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบ
กระทรวง การคลังฯ แต่เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้ก�าหนดนิยามของ “การดูงาน” 
หมายความว่า การเพิม่พนูความรู ้หรอืประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์ ซึง่ก�าหนดไว้ในโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือก�าหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ให้มีการ 
ดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศ และหมายความ 
รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานรัฐจัดขึ้น 

  ดังนั้น จากนิยามการดูงานดังกล่าว หน่วยงานผู้จัดจะต้องค�านึงถึงความจ�าเป็น เหมาะสม ที่จะ
มีการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการจัดดูงาน เนื่องจากการดูงานเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือ
ประสบการณ์จากการสังเกตการณ์หากมิได้มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีวิทยากรในการบรรยาย 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากการสังเกตการณ์นั้น หน่วยงานมิควรเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายในการดูงานที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนในข้อ 8(11) ของระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ แล้ว คือ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน	ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง	แห่งละ 
ไม่เกิน	1,500	บาท

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 2.	 กรณีจัดดูงานในสถานที่ราชการ	แต่จัดอาหารกลางวันส�าหรับผู้ดูงานและเจ้าหน้าที่ในสถานที่	
	 	 เอกชน	จะสามารถเบิกค่าอาหารดังกล่าวได้ในอัตราสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน	

•  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ข้อ 8

•  การดูงานอยู่ในนิยามของ “การฝึกอบรม” ท้ังน้ีการดูงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ด้วย จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดดูงานได้ การเบิกค่าอาหารตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 15 ก�าหนดว่า ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัด
อาหารให้แก่บุคคลตามข้อ 10 ให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายระเบียบ ซึ่งอัตราท้ายระเบียบเป็นการ
ก�าหนดตามสถานทีท่ีส่่วนราชการจดัฝึกอบรม เพราะฉะนัน้ การเบกิจ่ายค่าอาหารในการจดัดงูาน 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ หน่วยงานสามารถเบกิจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจรงิไม่เกินอตัราทีร่ะเบยีบ
กระทรวงการคลังฯ ก�าหนด (ว๕) (ก�าหนดอัตราตามสถานที่จัดฝึกอบรมหรือดูงาน มิใช่สถานที่
รับประทานอาหาร) 

•  อัตราการเบิกค่าอาหารในการดูงานตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก�าหนดตามการสถานที่ 
จดัอบรมหรอืดงูาน โดยมไิด้มกีารก�าหนดกรณมีกีารดงูานในสถานทีร่าชการและในสถานทีเ่อกชน
ในวันเดียวกัน ดังนั้นหากมีกรณีดังกล่าว เพ่ือไม่เป็นการขัดต่อระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมหรือดูงานควรเบิกค่าใช้จ่ายตามอัตรา 
ที่ประหยัดกว่า คือ อัตราของการฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ (ว๕)

•  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก ้ไขเพิ่มเติม ข ้อ 4,  
ข้อ 15 และบัญชีหมายเลข 1 
ท้ายระเบียบ

•  หนั งสื อกระทรวงการคลั ง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 5  
เรือ่งมาตรการบรรเทาผลกระทบ 
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�า่ 
ปี 2556

  (เฉพาะการฝึกอบรมประเภท ก  
และประเภท ข เท่านั้น)

•  การจัดฝึกอบรมที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 8 (15 รายการ) ซึ่งในข้อ 8 (3) จะเป็นรายการค่าวัสดุ  
เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ซึ่งรายการดังกล่าวระเบียบก�าหนดให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตาม 
ความจ�าเป็น เหมาะสม และประหยัด กรณีที่หน่วยงานผู้จัดมีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดซื้อวัสดุ
สาธิตที่ใช้ในการอบรม หน่วยงานควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนั้น 
เป็นหลัก (ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเร่ืองใด) มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุสาธิตนั้น
หรือไม่ 

•  ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 8

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 3.	 	กรณีจัดดูงานที่สถานที่ราชการครึ่งวันเช้าและสถานที่เอกชนครึ่งวันบ่าย	แต่จัดอาหารกลางวัน
ส�าหรับผู้ดูงานและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เอกชน	จะสามารถเบิกค่าอาหารดังกล่าวได้ในอัตราสถานที่
ราชการหรือสถานที่เอกชน

	 	 เรื่องที่ให้ค�าปรึกษา/	ข้อควรระวัง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



22 23 รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 5.	 การเดินทางไปประชุมราชการ	สามารถเบิกค่าพาหนะส่วนตัวได้หรือไม่?

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 6.	 	การเบิกค่าอาหารในการจัดฝึกอบรมกรณีมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจ�านวนอาหารที่จัดเตรียม	
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้หรือไม่

 -   หากมคีวามจ�าเป็นต้องใช้วสัดสุาธตินัน้ ถ้าไม่มีวสัดสุาธติดงักล่าว การอบรมคร้ังน้ันจะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์หน่วยงานกส็ามารถจัดซื้อได้เท่าที่จ�าเป็น	เหมาะสม	ประหยัด	เพื่อประโยชน์
ราชการ

 -  หากวัสดุสาธิตดังกล่าวไม่ได้มีความจ�าเป็นในการอบรมครั้งนั้น ถ้าไม่มีวัสดุสาธิตดังกล่าว  
การอบรมครั้งนั้นก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด หน่วยงานไม่สามารถจัดซื้อได้

  เนื่องจากค่าใช้จ่ายของรายการวัสดุนั้น ระเบียบกระทรวงการคลังได้ก�าหนดใหเ้บิกจ่ายได้เท่าท่ี
จ่ายจริง	 ตามความจ�าเป็น	 เหมาะสม	 และประหยัดเท่านั้นและหากหน่วยงานพิจารณาแล้วมี
ความจ�าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสาธิต จะต้องด�าเนินการจัดซื้อและลงบัญชีวัสดุเพ่ือควบคุมพัสดุตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ก�าหนด 
และเนือ่งจากเป็นวสัดสุาธิต วตัถปุระสงค์เพือ่น�ามาสาธติในการอบรมคร้ังน้ัน จงึไม่สามารถส่งมอบ
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้แต่อย่างใด

•  การเดนิทางไปประชมุราชการท่ีเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ	
พ.ศ.	2526	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิมาตรา 13 หากผูเ้ดนิทางไปราชการประสงค์จะเดนิทางไปราชการ
โดยพาหนะส่วนตัว ผู้เดินทางจะต้องด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ระเบียบก�าหนด ดังนี้

 -  ขออนุมัติเดินทางไปราชการและประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางคร้ังน้ัน ให้ผู้มีอ�านาจ
อนมุตักิารเดนิทางไปราชการ	พจิารณาด้านการเงนิก่อนด้วยตามระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 

 -  การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  
และต้องใช้พาหนะนัน้ตลอดเส้นทาง ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25 

 -  การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณีในอัตราต่อ 1 คัน ตาม
อตัราทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด โดยให้ค�านวณระยะทางเพือ่เบกิเงนิชดเชยตามเส้นทางของ
กรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่
เติม ข้อ 11

•  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. 2524

•  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และที่แก ้ ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 13 และ25 

•  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิ
ทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11

•  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก�าหนดการเบิกค่าอาหารในข้อ 8 (13) ที่ก�าหนดว่า 
โครงการหรอืหลกัสตูรการฝึกอบรมทีส่่วนราชการจดั หรือจัดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนต้องได้รับอนุมตัิ
จากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก�าหนดไว้ในระเบียบและข้อ 15 
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ 10 ให้ส่วนราชการ 
ที่จัดการฝึกอบรมเบิกค่าอาหารไดเ้ท่าที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชีหมายเลข 1 
ท้ายระเบียบ

  ดังนั้น โดยหลักของระเบียบแล้วการเบิกค่าอาหารจ�านวนก็จะต้องเท่ากับบุคคลตามข้อ	 10	
ของระเบียบกระทรวงการคลังฯซึ่งประกอบด้วย ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  
แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม และผู้สังเกตการณ์ ที่เข้าร่วม
ในการฝึกอบรมครั้งนั้น แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงการจัดฝึกอบรมจะต้องมีการติดต่อกับผู้ประกอบ
การ เพื่อจัดเตรียมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น อาหาร ที่พัก เป็นต้น จึงจะต้องมี
การประมาณการกับผูป้ระกอบการไว้เบือ้งต้นในเรือ่งของจ�านวนบุคลากรทีจ่ะเข้าร่วมในการอบรม 
ก่อนทีจ่ะมกีารอบรมจรงิ ท�าให้มกีรณีทีจ่ะต้องมกีารจ่ายค่าอาหารตามทีป่ระมาณการไว้ซึง่มากกว่า
จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมที่มาเข้าอบรมในครั้งนั้น

•  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8, ข้อ 
10 และข้อ 15 

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

	 	 เรื่องที่ให้ค�าปรึกษา/	ข้อควรระวัง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ในกรณีดังกล่าว แม้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ จะก�าหนดว่า ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราที่ก�าหนดแต่การเบิกค่าใช้จ่ายที่มากกว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจริง	 ควรชี้แจงเหตุผลความ
จ�าเป็นที่จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายที่มากกว่าจ�านวนผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย	 เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่
ในการเบิกจ่ายเงิน(การเงิน)นั้น	 จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสัมพันธ์ของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายทั้งหมด

  แต ่อย ่างไรก็ตามการจัดเตรียมเร่ืองต ่างๆที่ เ ก่ียวข ้องกับค ่าใช ้จ ่ายในการอบรมนั้น	 
ควรด�าเนนิการจากความชดัเจนของผูเ้ข้าร่วมอบรมครัง้นัน้ เช่น การจดัเตรยีมอาหาร หรือทีพ่กั  
อาจประมาณการจ�านวนผู้เข้าอบรมที่มีการตอบรับในแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหรืออาจ
จะประมาณการจากการจัดอบรมคราวที่ผ่านมาว่ามีจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมมากน้อยเพียงใด 
และควรขอความร่วมมือจากผู ้ประกอบการที่ติดต่อในกรณีที่ผู ้เข้ารับการอบรมไม่แน่นอน  
(เผ่ือเหลือเผ่ือขาด)เป็นต้น เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง	 เป็นไป 
อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ	และเป็นไปตามความจ�าเป็น	เหมาะสม	ประหยัด	
และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 7.	 ไปสัมมนาที่	จ.ชลบุรี	ระหว่าง	7	-	9	ต.ค.	วันที่	6	ต.ค.	เดินทางมาพักใน	กทม.	เพื่อขึ้นรถตู้ที่
	 	 กระทรวงจัดให้เดินทางในเช้าวันที่	7	ต.ค.	คืนวันที่	6	ต.ค.	สามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้หรือไม่

•  การสัมมนาอยู่ในความหมายของการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมฯ ปี 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 

•  การจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาก่อนและหลังการสัมมนา ให้ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาตรวจสอบก่อนว่าในหนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนาจะต้องระบุว่าค่าใช้จ่ายก่อนและหลัง
การเดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนานั้น ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเบิกจ่ายจากต้นสังกัดเพ่ือป้องกัน
การเบิกจ่ายซ�้าซ้อนกับค่าใช้จ่ายของผู้จัดสัมมนา

•  หากมีเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงว่า ผู้จัดมิได้จัดที่พักก่อนการสัมมนาดังกล่าวข้างต้น ผู้เข้ารับการ
สัมมนาสามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 18 (1) ที่ก�าหนดว่า ค่าเช่า
ที่พัก ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 16 ที่ก�าหนดว่าเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่า
ที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ	 ก�าหนด ดังนั้นกรณีดังกล่าว  
ผู้เข้ารับการสัมมนาจึงไม่สามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้

•  ทัง้นี ้ผู้เดินทางมาเข้ารบัการสัมมนา จะต้องขออนุมติัการเดินทางต่อผู้มอี�านาจอนมุติั และประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางจะต้องเบิกจ่ายให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาด้านการเงินก่อนด้วย ตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี

  ว่าด้วยการอนมุตัใิห้เดนิทางไปราชการและการจดัการประชมุของทางราชการ พ.ศ. 2524 โดยวนั
ที่ขออนุมัติการเดินทางไปสัมมนานั้นจะต้องครอบคลุมวันเดินทางก่อนและหลังการสัมมนาด้วย 

•  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524  
ข้อ 5, ข้อ 6 และข้อ 11

•  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
ปี 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 16 และข้อ 18

•  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ปี 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 17 (2) (ข) การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือ 
รับผิดชอบค่าพาหนะส�าหรับบุคคลตามข้อ 10 กรณีใช้ยานพาหนะประจ�าทาง ให้จัดยานพาหนะ
ตามระดับของการฝึกอบรม ซึง่การจดัยานพาหนะตามระดับของการฝึกอบรมประเภท ข ให้จดัยาน
พาหนะตามสิทธิของข้าราชการต�าแหน่งประเภททั่วไประดับช�านาญงาน (ยานพาหนะเครื่องบิน
ชัน้ประหยดัและยานพาหนะภาคพืน้ดินทกุประเภท) แต่เนือ่งจากปัจจบุนัเจ้าหน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่อบ
ข้อหารอืของกรมบญัชกีลางได้ปรบัเปลีย่นแนวทางการตอบข้อหารอื เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางที่
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่อยู่ระหว่างปรับปรุง แต่ยังไม่ประกาศใช้ 

•  จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ปลัดกระทรวงพลังงานจึงได้แจ้งเวียนและให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่  
พน 0210/185 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่องการเบิกค่าพาหนะประจ�าทางของผู้เข้ารับ 
การอบรมและเข้าร่วมการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเห็นควรให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติงาน หรือบุคลากรของรัฐอื่น 
และบุคคลที่มิใช่บุคลากรของรัฐในต�าแหน่งที่เทียบเท่า ควรเบิกจ่ายตามต�าแหน่งของข้าราชการ
นั้นไปก่อน 

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 8.	 	เดินทางมาอบรมประเภท	ข	ที่	สป.พน.	ส่วนกลางเป็นผู้จัดอบรม	ณ	โรงแรม	A	ในกรุงเทพฯ	
ระหว่างวันที่	7	-	8	ก.พ.	2562	จากสพจ.	B	ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม	เป็นพนักงานราชการ
สามารถเบิกค่าเครื่องบินได้หรือไม่

•  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
ปี 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ 17

•  หนงัสอืส�านกังานปลดั กระทรวง
พลังงาน ที่ พน 0201/185  
ลงวันที่ 18 กันยายน 2561  
เรือ่งการเบกิค่าพาหนะประจ�าทาง
ของผู ้ เข ้ารับการอบรมและ 
เข้าร่วมการจดังาน ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ. 
ในการฝึกอบรม ปี 2549 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

	 	 เรื่องที่ให้ค�าปรึกษา/	ข้อควรระวัง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



24 25 รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 11.	 	หากส�านักงานพลังงานจังหวัดมีการจัดอบรม	และมีวิทยากรที่เป็นข้าราชการของส�านัก
พลังงานจังหวัดบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนั้น	จะสามารถเบิกค่าวิทยากรให้กับ
ข้าราชการดังกล่าวได้หรือไม่

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 10.	 การจ้างจัดฝึกอบรม	มีค่าบริหารจัดการฝึกอบรมสามารถเบิกได้หรือไม่

ข้อควรระวัง	 16.	 ท�าอย่างไรจึงจะเขียนเช็คสั่งจ่ายได้ถูกต้อง

ข้อควรระวัง	 15.	 	การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากระบบ	GFMIS	ท�าอย่างไร	จึงจะทราบว่าการขอเบิกเงิน
จากระบบ	GFMIS	ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเอกสารการเบิกจ่าย

ข้อควรระวัง	 14.	 การจ่ายเงินผ่านระบบ	KTB	Corporate	Online	ใช้หลักฐานอะไรเป็นหลักฐานการจ่าย

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 9.	 	เดินทางไปอบรมประเภท	ข	ที่	สป.พน.	ส่วนกลางเป็นผู้จัดอบรม	สามารถใช้รถส่วนตัวที่เบิกเหมา
จ่ายกม.	ละ	4	บาท	ได้หรือไม่

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 12.	 	การเบิกค่าอาหารเช้าให้ผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน	หรือฝึกอบรม	ก่อนระยะเวลาการศึกษาดูงาน	
หรือฝึกอบรม	สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

	 	 เรื่องที่ให้ค�าปรึกษา/	ข้อควรระวัง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•  หนังสือกระทรวงการคลังที่  
กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2551 เรื่องการเทียบ
ต�าแหน่ง

•  หนงัสอืกระทรวงการคลงัที ่กค 0406.6/ว 104 ลงวนัที ่22 กันยายน 2551 เรือ่งการเทยีบต�าแหน่ง 
ได้ก�าหนดการเทียบต�าแหน่งของพนักงานราชการตามกลุ่มงาน และระยะเวลาที่รับราชการ

•  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ปี 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 17 (2) (ข) การจดัการฝึกอบรมทีส่่วนราชการทีจ่ดัการฝึกอบรมจดัยานพาหนะให้หรอืรบัผดิชอบ 
ค่าพาหนะส�าหรบับุคคลตามข้อ 10 กรณีใช้ยานพาหนะประจ�าทาง ให้จดัยานพาหนะตามระดบัของ
การฝึกอบรม ซึ่งการจัดยานพาหนะตามระดับของการฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการต�าแหน่งประเภททั่วไประดับช�านาญงาน (ยานพาหนะเคร่ืองบินชั้นประหยัด
และยานพาหนะภาคพื้นดินทุกประเภท) แต่เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าตอบข้อหารือของ
กรมบัญชีกลางได้ปรับเปล่ียนแนวทางการตอบข้อหารือ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบอบ
รมฯ ค่าใช้จ่ายอบรมที่อยู่ระหว่างปรับปรุงแต่ยังไม่ประกาศใช้ 

•  จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ปลัดกระทรวงพลังงานจึงได้แจ้งเวียนและให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่  
พน 0210/185 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เร่ืองการเบิกค่าพาหนะประจ�าทางของผู้เข้ารับ 
การอบรมและเข้าร่วมการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเห็นควรให้ 
การเบิกค่าพาหนะของผู้เข้ารับการอบรม ไม่ควรเบิกค่าพาหนะประเภทรถส่วนตัวเหมาจ่าย
เนื่องจากเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าพาหนะประจ�าทาง

•  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
ปี 2549 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ข้อ 
17

•  หนงัสอืส�านกังานปลดักระทรวง
พลังงาน ที่ พน 0210/185  
ลงวันที่ 18 กันยายน 2561  
เรือ่งการเบกิค่าพาหนะประจ�าทาง
ของผู ้ เข ้า รับการอบรมและ 
เข้าร่วมการจดังาน ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ. 
ในการฝึกอบรม ปี 2549 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

• 	เบิกค่าบริหารจัดการฝึกอบรมไม่ได้ การจ้างจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ปี 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ ์
และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบยีบนี้ และขอ้ 8 โครงการหรือหลกัสูตรการฝึกอบรมทีส่่วนราชการจัด  
หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ตามระเบียบนี้ 15 รายการเท่านั้นและไม่มีค่าบริหารจัดการฝึกอบรมใน	15	รายการ

•  ระเบียบกระทรวงการคลั ง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ  
ปี 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 8 และ ข้อ ๒๒

•  หากหน่วยงานจัดอบรมที่เป็นไปตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ข้อ 8 (15 รายการ) ซึ่งมีรายการค่าสมนาคุณวิทยากรอยู่ด้วย และไม่มีข้อห้ามในการเบิกค่า
สมนาคณุวทิยากรทีเ่ป็นข้าราชการในหน่วยงานทีจั่ดฝึกอบรม แต่ทัง้นีก้ารเบกิค่าสมนาคณุวทิยากร
ให้กับข้าราชการท่ีต้องปฏิบัตงิานดังกล่าว หน่วยงานควรพจิารณาถงึภารกจิหน้าท่ีทีโ่ดยปกตเิจ้า
หน้าที่ในหน่วยงานนั้นจะต้องมีการให้ความรู้ด้านพลังงานแก่บุคลากรของรัฐในหน่วยงานอื่น
หรอืประชาชนผู้ทีม่าตดิต่อราชการด้วย	เพือ่ความจ�าเป็น	เหมาะสม	ประหยดั	และเพือ่ประโยชน์
ของทางราชการ 

•  ระเบียบกระทรวงการคลั ง  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ข้อ 8

• 	ไม่ควรเบิกจ่าย เนื่องจากโดยหลักของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้ การเบกิค่าอาหาร	
ที่พัก	ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม	ควรอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเนื่องจากระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18(2) ก�าหนดว่า การ
จัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้
ส่วนราชการทีจ่ดัการฝึกอบรมเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายทัง้หมดหรือ ส่วนท่ีขาดให้แก่บคุคลตามข้อ 10 แต่
ถ้าบุคคลตามข้อ 10 ประเภทผู้เข้ารับการอบรมและผู้สังเกตการณ์ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด กรณี
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ค�านวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเดินทางตามระเบียบก�าหนด ในกรณีที่ผู้จัดการฝึก
อบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการอบรม	ให้หักเบี้ยเลี้ยงตามที่ระเบียบก�าหนด 

•  ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 (2)

ค�าตอบ/
ตอบข้อหารือ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ค�าถาม/	ข้อหารือ	 13.	 	การยืมเงินเพื่อเดินทางไปจัดอบรม	จ�านวน	๒	ครั้งในโครงการเดียวกันที่มีระยะเวลาใน 
การด�าเนินการที่ต่อเนื่องกัน	สามารถให้คนเดียวกันยืมเงินพร้อมกัน	๒	สัญญาเงินยืมได้หรือไม่

	 	 เรื่องที่ให้ค�าปรึกษา/	ข้อควรระวัง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•  กรณเีบิกค่าอาหารเช้าก่อนระยะเวลาการฝึกอบรมน้ัน	อาจท�าให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
ซ�้าซ้อนกับค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมได ้

•  ไม่ได้เนือ่งจากสญัญาเงนิยมืฉบบัแรกจะถอืเป็นหนีค้้างช�าระเงนิยมื จงึไม่สามารถให้ยมือกีฉบบัหนึง่
ได้ ให้พิจารณาด�าเนินการดังนี้

  1.  พิจารณาให้ยืมเงินในการจัดคร้ังแรก เมื่อชดใช้เงินยืมเสร็จ จึงพิจารณาให้ยืมเงินในการจัด 
ครั้งที่ 2 

 2. ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการท่านอื่นยืมเงินในการจัดครั้งที่ 2 แทน

• 	ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงินมาแนบเป็นหลักฐานการจ่าย โดยผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อ 
รบัเงนิในแบบค�าขอเบกิเงนิ เช่น แบบค�าขอเบิกเงนิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล แบบค�าขอเบกิเงนิ
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร สัญญาการยืมเงิน เป็นต้น

•  ระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลัง 
การเก็บรักษาเงิน และการน�า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 54

•  หนั งสื อกระทรวงการคลั ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ ว103 
ลงวันที่  1 กันยายน 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ในการจ่ายเงิน การรับเงินและ 
การน�าเงนิส่งคลงัของส่วนราชการ
ผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online)

•  ให้ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานจากรายงานสรุปการขอเบิกเงินกับเอกสาร
ประกอบการเบกิจ่ายภายหลงัอนมุตัริายการขอเบกิในทกุสิน้วนัท�าการถดัไป ว่ามีความถกูต้อง	
ครบถ้วน	 เป็นไปตามเอกสารการเบิกจ่าย	 โดยให้หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มิใช่ 
ผู้บันทึกรายการในระบบ GFMIS	เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อควรระวัง	 17.	 	การควบคุมเรื่องการเบิกจ่ายในระบบ	GFMIS	ท�าอย่างไรจึงจะป้องกันการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง
ตรงกับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

•  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0409.3/ว260 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการ
เรียกรายงานสรุปรายการเบกิ
จ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน 
Web online

• การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินมีวิธีการดังนี้

 1. เขียนเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

 2. ขีดเส้นไม่ให้มีช่องว่างตั้งแต่หลังชื่อผู้รับเงินจนถึง “หรือผู้ถือ”

 3. ให้ขีดฆ่าค�าว่า “หรือผู้ถือ” ทุกกรณี

 4. เขียนจ�านวนเงินติดกับค�าว่าบาท และขีดเส้นปิดท้ายป้องกันการเติม (ทั้งตัวเลขและตัวอักษร)

 5. ให้ขีดคร่อม กรณีซื้อทรัพย์สิน รับท�าของ หรือเช่าทรัพย์สิน

 6.  ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ออกเช็ค 
และจ�านวนเงินที่จ่าย

•  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การน�าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 48 - 49

•  ต้องแบ่งแยกหน้าที่ผู้บันทึกรายการกับผู้อนุมัติรายการเป็นคนละคนกัน รวมทั้งมิให้บุคคลเพียง
คนเดียวเป็นผู้ถือ	Token	Key	และรหัสผ่านที่ใช้ในการเบิกและอนุมัติรายการ

•  ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน�า
เงนิส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 9-11

•  หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 
0406.3/ว87 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 
2554 เรือ่ง การเบกิจ่าย รบัและ
น�าส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน 
Web Online



26 27 รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)

ข้อควรระวัง	 19.	 การขออนุมัติเดินทางไปราชการที่มีค่าใช้จ่าย	มิได้ให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติพิจารณาด้านการเงินก่อน

ข้อควรระวัง	 18.	 	การขออนุมัติและการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ	ที่ไม่ใช่การเดินทางไป
ราชการชั่วคราวในประเทศ

	 	 เรื่องที่ให้ค�าปรึกษา/	ข้อควรระวัง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0409.3/ว81 ลงวันที่  ๒๑ 
พฤศจิกายน 255๐เรื่อง การใช้ 
GFMISToken Key ในการน�า
ส่งข้อมลูผ่านเครอืข่าย internet

•  ก่อนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแต่ 
ละครั้ง ผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบก่อนว่าการเดินทางคร้ังนั้น เป็นการเดินทางไปราชการตาม
ความหมายใน พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม มาตรา 13 หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นตามความหมายในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้
จ่ายในการเดินทางฯ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้เดินทางไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการ แม้จะมีเอกสารหลักฐานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการก็ตาม

•  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2526 และที่แก ้ ไขเพิ่ม เติม 
มาตรา 13

•  การขออนุมัติเดินทางไปราชการจะต้องด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การอนมุตัใิห้เดนิทางไปราชการและการจัดการประชมุของทางราชการ พ.ศ. 2524 และในระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 6 ก�าหนดว่า ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือการจัด
ประชมุตามระเบยีบนี ้ซึง่มค่ีาใช้จ่ายทีจ่ะต้องเบกิจากเงินงบประมาณหรือเงินอ่ืนใดของทางราชการ 
ให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติพิจารณาในด้านการเงินก่อนด้วย

  ดังนั้น การขออนุมัติเดินทางไปราชการที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนั้น หากไม่ได้ประมาณ 
การค่าใช้จ่ายให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติพิจารณาด้านการเงิน จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส�านัก 
นายกรัฐมนตรีฯ จึงควรด�าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ ก�าหนด

ข้อควรระวัง	 20.	 การแบ่งแยกกิจกรรมในโครงการว่าเป็นการจัดประชุม/อบรม/จัดงาน

•  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524  
ข้อ 6

• สิ่งที่ควรต้องรู้ก่อนการด�าเนินกิจกรรมในโครงการ

 1) วัตถุประสงค์

  - ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

  - ต้องการได้อะไรจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 2) ระเบียบเบิกจ่าย

  - ตรวจสอบระเบียบเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรม

  - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของระเบียบเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรม

•  ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
ข้อ 12

 -  ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจดังาน การประชมุ 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 
และ 29

*   อ้างอิงข้อมูลการให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่มีต่อการด�าเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะฯและการด�าเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

	 การประชุมราชการ	 การฝึกอบรม	 จ�านวนที่สมัคร

สรุปข้อแตกต่างการประชุมราชการ/การฝึกอบรม/การจัดงาน

➢  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน�าผลจากการประชุมไป

เป็นแนวทางในการปฏบัิติงาน/เพ่ือชีแ้จงหลัก

เกณฑ์ต่างๆ/เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ/เพ่ือรับ

ทราบนโยบาย/เพื่อติดตามความก้าวหน้า 

ฯลฯ ของส่วนราชการ 

➢  ไม่ต้องมีโครงการ/หลักสูตร

➢   กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม 

ครั้งนั้น

➢  ก�าหนดการเป็นระเบียบวาระการประชุม

➢   เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 

12  ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายได้ตาม

ความจ�าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ 

➢   ไม่มคี่าสมนาคุณวิทยากร

➢ เป็นไปตามแผนงานโครงการตามภารกจิปกติ

หรือนโยบายของทางราชการ 

➢ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

➢  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ประสงค์ให้เข้าร่วมงาน 

เพ่ือความส�าเรจ็ของโครงการ และเพือ่ประโยชน์

ของทางราชการ 

➢  ก�าหนดการต้องชดัเจนว่าเป็นการจดังานและ

ต้องแยกให้ขาดจากการอบรม

➢  เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 

29 

 •  ให้หวัหน้าส่วนราชการพจิารณาอนมุตักิาร

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่

จ่ายจริงตามความจ�าเป็น เหมาะสม และ

ประหยัด

 •  ยกเว้น อาหาร ทีพ่กั หรอืยานพาหนะ เบกิ

จ่ายได้ไม่เกินอัตราท่ีระเบียบค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมฯ ก�าหนด

➢   มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

➢   มีโครงการ/หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติและช่วง

เวลาการจัดที่แน่นอน

➢   กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับความรู้

หรือได้รับการพัฒนา เพื่อความส�าเร็จของ

โครงการ และเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ 

➢  ก�าหนดการมหัีวข้อเร่ืองทีอ่บรม และช่วงเวลา

การจัดอบรมที่แน่นอน

➢   เบกิค่าใช้จ่ายตามระเบยีบค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม การจดังาน การประชมุระหว่างประเทศ  

พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8     

 •  เบิกจ่ายได้ 15 รายการตามที่ระเบียบ

ก�าหนด

 •  รายการ 1 - 9 เบิกจ่ายได้เท่าจ่ายจริง  

ตามความจ�าเป็น เหมาะสม และประหยัด

 •  รายการ 10 - 11 เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

ไม่เกินอัตรา

 •  รายการ 12 - 15 ให้เบิกจ่ายตามหลัก

เกณฑ์และอัตราตามที่ก�าหนด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ



28 รายงานผลการดำาเนินงานของกระทรวงพลังงาน 
(การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและวิสาหกิจชุมชน)
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