
การประชุมเพื่อมอบนโยบายการดําเนินงาน

กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดย

กรรมการกํากับกิจการพลังงาน

คุณปจฉิมา ธนสันติ
วันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2559



เงินกองทุนพัฒนา

ไฟฟา 

เพ่ือกิจการตาม

มาตรา 97(3)

แผนงานท่ี

ไดรับอนุมัติ

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555

(37 กองทุน)

แผนงานท่ี

ไดรับอนุมัติ

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556

(50 กองทุน)

แผนงานท่ี

ไดรับอนุมัติ

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557

(52 กองทุน)

แผนงานท่ี

ไดรับอนุมัติ

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558

(55 กองทุน)

แผนงานท่ี

ไดรับอนุมัติ

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559

(55 กองทุน)

รวมท้ังสิ้น 5 ป

กองทุนประเภท ก 

และ ข
1,680.99 1,604.70 2,055.40 2,279.59 2,808.88 10,429.56

- งบบริหาร 141.45 202.31 248.77 195.59 216.06 1,004.18

- งบโครงการ

ชุมชน 1,539.55 1,402.39 1,806.63 2,084.00 2,592.82 9,425.39

กองทุนประเภท ค - - - 57.63 3.45 61.08

รวมท้ังสิ้น 1,680.99 1,604.70 2,055.40 2,337.22 2,812.33 10,490.64

หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559

ในป 2559 กองทุนประเภท ค ท่ีไดรับอนุมัติแผนงานแลวมีจํานวน 11 กองทุน และอยูระหวางนําเสนอแผนงานจํานวน 210 กองทุน

สรุปผลการอนุมัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555-2559



แผนงานท่ี 1 สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สุขภาพและสุขภาวะ

แผนงานท่ี 2 พัฒนาอาชีพ

แผนงานท่ี 3 พัฒนาการเกษตร

แผนงานท่ี 4 พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน

แผนงานท่ี 5  ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

แผนงานท่ี 6  พัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 

และประเพณี

แผนงานท่ี 7  ดานการพัฒนาชุมชน

แผนงานท่ี 8  ดานการอนุรักษและ

ฟนฟูสิ่งแวดลอม

แผนงานท่ี 9  ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน

และชวยเหลือผู

ทุกขยาก

แผนงานท่ี 10 พัฒนาศักยภาพผูท่ี

เก่ียวของกับกองทุน

แผนงานท่ี 11 โครงการและแผนงาน

อ่ืนๆ ตามท่ี กกพ. 

เห็นชอบ

แผนงาน 1
15.78%

แผนงาน 2 
4.71%

แผนงาน 3
4.69%

แผนงาน 4 
1.78%

แผนงาน 5 
25.06%

แผนงาน 6
23.88%

แผนงาน 7
16.12%

แผนงาน 8 
3.31%

แผนงาน 9
3.45%

แผนงาน 10
1.17%

แผนงาน 11
0.04%

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานที่ 1
12.71% แผนงานที่ 2

4.06%

แผนงานที่ 3
6.42%

แผนงานที่ 4
2.86%แผนงานที่ 5

28.76%

แผนงานที่ 6
21.71%

แผนงานที่ 7
16.98%

แผนงานที่ 8
4.28%

แผนงานที่ 9
0.74%

แผนงานที่ 10
1.10%

แผนงานที่ 11
0.35%

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงาน 1
14.47%

แผนงาน 2 
4.72%

แผนงาน 3
6.76%

แผนงาน 4 
1.90%

แผนงาน 5 
26.48%

แผนงาน 6
23.24%

แผนงาน 7
14.81%

แผนงาน 8 
3.82%

แผนงาน 9
0.77%

แผนงาน 10
1.99%

แผนงาน 11
1.05%

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สัดสวนงบประมาณโครงการชุมชนตามแผนงาน 11 ดาน ของกองทุนประเภท ก และ ข 

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558)

แผนงานที่ 1
12.51%

แผนงานที่ 2
3.62%

แผนงานที่ 3
3.71%

แผนงานที่ 4
3.97%

แผนงานที่ 5
30.24%

แผนงานที่ 6
22.37%

แผนงานที่ 7
18.55%

แผนงานที่ 8 
2.96%

แผนงานที่ 9
0.92%

แผนงานที่ 10 
0.75%

แผนงานที่ 11
0.38%

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนงานที่ 1
19.24%

แผนงานที่ 2
4.47%

แผนงานที่ 3
4.77%

แผนงานที่ 4
2.99%

แผนงานที่ 5
25.58%

แผนงานที่ 6
21.74%

แผนงานที่ 7
14.44%

แผนงานที่ 8
3.99%

แผนงานที่ 9
1.82%

แผนงานที่ 10
0.85%

แผนงานที่ 11
0.04%

ไมระบุแผนงาน
0.06%

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานท่ี 1 สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สุขภาพและสุขภาวะ

แผนงานท่ี 2 พัฒนาอาชีพ

แผนงานท่ี 3 พัฒนาการเกษตร

แผนงานท่ี 4 พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน

แผนงานท่ี 5  ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

แผนงานท่ี 6  พัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 

และประเพณี

แผนงานท่ี 7  ดานการพัฒนาชุมชน

แผนงานท่ี 8  ดานการอนุรักษและ

ฟนฟูสิ่งแวดลอม

แผนงานท่ี 9  ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน

และชวยเหลือผู

ทุกขยาก

แผนงานท่ี 10 พัฒนาศักยภาพผูท่ี

เก่ียวของกับกองทุน

แผนงานท่ี 11 โครงการและแผนงาน

อ่ืนๆ ตามท่ี กกพ. 

เห็นชอบ

สัดสวนงบประมาณโครงการชุมชนตามแผนงาน 11 ดาน ของกองทุนประเภท ก และ ข 

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)



ประเภทงบประมาณ/ประเภทกองทุน
คาบริหารจัดการ

(ลานบาท)

คาดําเนินโครงการชุมชน

(ลานบาท)

รวม

(ลานบาท)

1. กองทุนประเภท ก จํานวน 12 กองทุน 184.53 1,584.92 1,769.45

2. กองทุนประเภท ข จํานวน 55 กองทุน 88.45 508.64 597.09

3. กองทุนประเภท ค จํานวน 203 กองทุน 56.29 56.29

รวมท้ังสิ้น 270 กองทุน 272.98 2,149.85 2,422.83

กรอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ ใชขอมูลเงินนําสงเขากองทุนท่ีไดรับจริงจํานวน 9 เดือน (เมษายน 2558 - ธันวาคม 2558)



1. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560



1. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และ ข

แจงแนวปฏิบัติ/
กรอบงบประมาณ

26 ก.พ. 2559

ก.พ.

ก.พ. – เม.ย. การจัดทําแผนยุทธศาสตรกองทุนฯ

มี.ค.

เสนอคณะอนุกรรมการ/กกพ. อนุมัติ 
และแจงใหกองทุนฯ ทราบ

มิ.ย. 2559 เปนตนไป

โอนงบประมาณตามท่ี 
กกพ. อนุมัติ 
(ตามแผน)

ต้ังแต 1 ต.ค. 2559

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ค. – ก.ค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

กองทุน ข (ไมเกิน 5 ลานบาท)
เสนอแผนงานประจําป
ภายใน 31 พ.ค. 2559

กองทุน ข (มากกวา 20 ลานบาท) และ กองทุน ก 
(เสนอคาบริหาร/งบตํ่ากวา 3 แสน/โครงการตอเนื่อง)

ภายใน 31 พ.ค. 2559

กองทุน ข (มากกวา 20 ลานบาท) และ กองทุน ก 
เสนอโครงการมากกวา 3 แสน (โครงการใหม)

ภายใน 31 ก.ค. 2559

กองทุน ข (5-20 ลานบาท)
เสนอแผนงานประจําป
ภายใน 30 มิ.ย. 2559

การเสนอแผนงานประจําป

ต.ค. เปนตนไป

กรณีท่ีกองทุนฯ ไมสามารถเสนองบประมาณตามท่ีกําหนดได
สํานักงาน กกพ. จะนําเสนอคณะอนุกรรมการ/กกพ.

ต้ังแตเดือน ธ.ค. 2559 เปนตนไป
และจะไดรับอนุมัติ ต้ังแต ม.ค. 2560 เปนตนไป

การอนุมัติโครงการ/จัดทําสัญญา

ปงบ 2560ปงบ 2559

ปจจุบัน
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1. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และ ข (ตอ)

ก.พ. มี.ค.

การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
งบบริหาร/โครงการ

ภายใน ก.ค. 2559

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

การขอกันเงินงบประมาณไวเบิกเหล่ือมป 
(เฉพาะงบโครงการชุมชน)

ภายในวันท่ี 15 ส.ค. 2559

การสงคืนเงินเหลือจายและรายได
จากการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
เพ่ือสมทบเปนกรอบงบ 61

ภายใน ธ.ค. 2559

การขอยกเลิกโครงการชุมชน

ภายใน พ.ย. 2559

ปจจุบัน

ปงบ 2560ปงบ 2559
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2. แนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข 



2. แนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข

• โครงการชุมชนขนาดใหญตามนโยบาย คือ 
ปแหงสุขภาพและการศึกษา

• ใหกองทุนฯ ประเภท ก และประเภท ข (งบมากกวา 20 ลานบาท/ป) 
จัดทําโครงการชุมชนขนาดใหญ (งบสูงกวา 300,000 บาท/โครงการ) 
ใหจัดทําโครงการชุมชนที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาภัยแลงและ
โครงการชุมชนที่สอดคลองกับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อยางนอย 1 โครงการในแตละประเด็น

• ในการจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ใหกองทุนฯ เนนความสําคัญในการดําเนินโครงการชุมชนตามแผนงาน 
5 ดานเปนหลัก ดังนี้

หลักเกณฑในการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. แนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข (ตอ)

กรอบแผนงาน 11 ดาน แผนงานสําหรับดําเนินการในป พ.ศ. 2560

แผนงานท่ี 1 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ แผนงานที่ 1 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ

แผนงานท่ี 2 ดานการพัฒนาอาชีพ แผนงานที่ 2 ดานการพัฒนาอาชีพ

แผนงานท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงานท่ี 4 ดานพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แผนงานท่ี 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานที่ 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานท่ี 6 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ

ประเพณี

แผนงานที่ 6 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ

ประเพณี

แผนงานท่ี 7  ดานการพัฒนาชุมชน

แผนงานท่ี 8 ดานการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม แผนงานที่ 8 ดานการอนุรักษและฟนฟูสิง่แวดลอม

แผนงานท่ี 9 ดานการใชจายกรณีฉุกเฉิน และชวยเหลือผูทุกขยาก

เดือดรอน

แผนงานท่ี 10 ดานการพัฒนาศักยภาพผูท่ีเกี่ยวของกับกองทุน

แผนงานท่ี 11 ดานอื่น ๆ 
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2. แนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข (ตอ)

สัดสวนงบประมาณ

โครงการชุมชน

กองทนุพัฒนา

ไฟฟาประเภท ก

กองทุนพัฒนาไฟฟาประเภท ข

งบประมาณ

มากกวา 20 ลาน

บาทตอป

งบประมาณไมเกิน 

20 ลานบาทตอป 

แตมากกวา 5 

ลานบาทตอป

งบประมาณไมเกิน 

5 ลานบาทตอป

โครงการขนาดใหญ ตามนโยบาย กกพ. ไมกําหนด

หมายเหตุ : กองทุน

พัฒนาไฟฟาใน

พื้นท่ีประกาศ 

ประเภทโรงไฟฟา

พลังน้ํา 

ไมกําหนดสัดสวน

ดานสุขภาพและการศึกษา รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 10

โครงการชุมชน (งบประมาณสูง

กวา 300,000 บาทตอโครงการ)

ไมนอยกวา

รอยละ 50

ไมนอยกวา

รอยละ 50

ไมนอยกวา

รอยละ 50

โครงการขนาดเล็ก โครงการชุมชน (งบประมาณไม

เกิน 300,000 บาทตอโครงการ)

ไมเกิน

รอยละ 30

ไมเกิน

รอยละ 30

ไมเกิน

รอยละ 40

สัดสวนงบประมาณโครงการชุมชน
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2. แนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข (ตอ)

รายการ ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560

โครงการตาม

นโยบาย

ปแหงสุขภาพ

(รอยละ 10)

ปแหงสุขภาพและการศึกษา

(รอยละ 10-20)

โครงการขนาดใหญ -
เนนแกปญหาภัยแลง/

เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารการเสนอ

แผนงาน

ปรับปรงุ/เพ่ิมแบบฟอรม กฟ. 

97(3) – 07/1-3

ปรับปรงุ/เพ่ิมแบบฟอรม 

กฟ. 97(3) – 22 (Checklist)

สรุปการเปลี่ยนแปลงการเสนอแผนงานป พ.ศ.2560
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(1) โครงการชุมชนขนาดใหญ

ตามนโยบาย และโครงการชุมชนที่มี

งบประมาณสูงกวา 300,000 บาทตอ

โครงการ ใหเสนอ กกพ. เพ่ือพิจารณา

ตามขั้ นตอน โดยสามารถทํ า เปน

โครงการตอเนื่อง 3-5 ปได

(2) โครงการชุมชนขนาดเล็กที่มี

งบประมาณไมเกิน 300,000 บาทตอ

โครงการ ใหกองทุนฯ เปนผูพิจารณา

อนุมัติโครงการ ทั้งนี้  ใหดําเนินการ

ผูกพันงบประมาณภายในปงบประมาณ

นั้นๆ โดยมิใหผูกพันงบประมาณขามป

2. แนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข (ตอ)

หลักการอนุมัติโครงการชุมชน 

(1) ใหปรับปรุงแบบฟอรมการ

เสนอแผนงานประจําปของกองทุนฯ 

ดังนี้ กฟ. 97(3) - 06, กฟ. 97(3) - 08, 

กฟ. 97(3) – 09, กฟ. 97(3) – 10 

(แบบฟอรม กฟ. 97(3) – 03 และ กฟ. 

97(3)–07/1-3 ใชตามแนวทางป 2559)

(2) เพ่ิมเติมแบบฟอรม กฟ. 

97(3) – 22 (Checklist) สําหรับ

ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร

ในการเสนอโครงการชุมชน สําหรับ

โครงการชุมชนที่มีงบประมาณสูงกวา 

300,000 บาทตอโครงการ (ลงนาม

รับรองโดย ผอ.สข)

การเสนอแผนงานประจําป

หมายเหตุ ในกรณีท่ี

กองทุนฯ จัดสงเอกสาร

ไมครบถวน สํานักงาน 

กกพ. ขอสงวนสิทธิ์ ไม

นําเสนอโครงการ

ดังกลาวให

คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณา
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