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ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศประเภท ค 

 

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ข้ันตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. การจัดทําปฏิทิน
งบประมาณ
ประจําปี 

1.1 มี.ค. 2560 สํานักงาน กกพ. จัดทําร่างปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) และ กกพ. พิจารณา 

สํานักงาน กกพ. 
(ส่วนกลาง) 

 1.2 เม.ย. 2560 สํ านักงาน  กกพ . แจ้งปฏิทิ นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2561 ท่ี ผ่านความเห็นชอบจาก กกพ . ให้
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีประกาศทราบเพ่ือ
ประกอบการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สํานักงาน กกพ. 
(ส่วนกลาง)  
และฝ่ายสํานักงาน 
กกพ. ประจําเขต 

2. การจัดทํากรอบ
งบประมาณ
ประจําปี 

2.1 ม.ค. - ก.พ. 
2560 

สํานักงาน กกพ. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่
ประกาศ ประเภท ค 

สํานักงาน กกพ. 
(ส่วนกลาง) 

2.2 ภายใน 
ก.พ. 2560 

สํานักงาน  กกพ . เสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ 
ประเภท ค ต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สํานักงาน กกพ. 
(ส่วนกลาง) 

 2.3 เม.ย. 2560 สํานักงาน กกพ. แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ ประเภท ค ท่ีได้รับอนุมัติ
จาก กกพ. ให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีประกาศ
ทราบ เพ่ือดําเนินงานจัดทําโครงการชุมชนประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

สํานักงาน กกพ. 
(ส่วนกลาง)  
และฝ่ายสํานักงาน 
กกพ. ประจําเขต 

3. การเสนอและ
การคัดเลือก
โครงการชุมชน
ประจําปี 
 

3.1 เม.ย. – มิ.ย. 
2560 

ผู้เสนอโครงการชุมชน (หน่วยงานของรัฐ) จัดทําข้อเสนอโครงการ
ชุมชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามคู่มือท่ีสํานักงาน กกพ. 
กําหนด 

หน่วยงานของรัฐท่ีขอ
ใช้เงินกองทุน 

3.2 พ.ค. – มิ.ย. 
2560 

ผู้ เสนอโครงการชุมชนจัดส่งข้อมูลโครงการชุมชนประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้แทนกองทุนประเภท ค 

หน่วยงานของรัฐท่ีขอ
ใช้เงินกองทุน 

3.3 พ.ค. – ก.ค. 
2560 

ผู้แทนกองทุนประเภท  ค คัดเลือกโครงการชุมชนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หรือเทศบาล มาขยายหรือต่อยอด 
หรือจัดทําเวทีประชาคมระดับตําบลเพ่ือจัดทําโครงการชุมชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นมาใหม่ 

ผู้แทนกองทุน 
ประเภท ค 

4. การจัดส่งข้อมูล
โครงการชุมชนท่ี
ได้รับการคัดเลือก 

4.1 ภายใน 31 
ก.ค 2560 

ผู้แทนกองทุนประเภท ค จัดทํารายช่ือโครงการชุมชนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีได้รับการคัดเลือกและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนด รวมท้ังจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงิน 
และหมายเลขบัญชีของหน่วยงานของรัฐท่ี ได้รับการคัดเลือก
โครงการ ไปยังฝ่ายสํานักงาน กกพ. ประจําเขต เพ่ือรวบรวมส่ง
สํานักงาน กกพ. (ส่วนกลาง) 

ผู้แทนกองทุน 
ประเภท ค และฝ่าย
สํานักงาน กกพ. 
ประจําเขต 

5. การประกาศ
แสดงรายช่ือ
โครงการชุมชนท่ี
ได้รับอนุมัติ 

5.1 ภายใน 31 
ก.ค 2560 

ผู้แทนกองทุนประเภท ค จัดทําประกาศแสดงรายช่ือโครงการชุมชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการ
เสนอต่อสํานักงาน กกพ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน 

ผู้แทนกองทุน 
ประเภท ค 
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กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ข้ันตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 
6. การจัดสรรเงิน
โครงการชุมชน
ประจําปี 

6.1 ภายใน 31 
ส.ค. 2560 

ฝ่ายสํานักงาน กกพ. ประจําเขต รวบรวมรายช่ือโครงการชุมชน
ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีได้รับการคัดเลือก และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ส่งสํานักงาน กกพ. (ส่วนกลาง) เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรร
เงิน 

ฝ่ายสํานักงาน กกพ. 
ประจําเขต 

6.2 ก.ค. - ก.ย. 
2560 

สํานักงาน กกพ. (ส่วนกลาง) ตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน ตามคู่มือฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินโครงการชุมชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ให้กับหน่วยงานของรัฐผู้ได้รับการจัดสรรเงินตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 

สํานักงาน กกพ. 
(ส่วนกลาง)  
 

6.3 ต.ค. 2560 
เป็นต้นไป 

สํานักงาน กกพ. โอนเงินโครงการชุมชนประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐผู้ได้รับการจัดสรรเงิน 

สํานักงาน กกพ. 
(ส่วนกลาง)  

6.4 ต.ค. 2560 
เป็นต้นไป 

หน่วยงานของรัฐท่ีได้ รับการจัดสรรเงินทําหนังสือตอบรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน 

หน่วยงานของรัฐท่ีขอ
ใช้เงินกองทุน 

7. การดําเนิน
โครงการชุมชน 

7.1 ต.ค. 2560 
เป็นต้นไป 

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ดําเนินการตามระเบียบของหน่วยงานน้ันๆ และประชาสัมพันธ์ตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนด 

หน่วยงานของรัฐท่ีขอ
ใช้เงินกองทุน 

8. การรายงาน
ความก้าวหน้าของ
การดําเนิน
โครงการชุมชน 

8.1 พ.ย. 2560 
เป็นต้นไป 

หน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการจัดสรรเงินรายงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินโครงการชุมชนทุก 6 เดือน (มี.ค. และ ก.ย.) หรือเม่ือ
ส้ินสุดโครงการตามรูปแบบท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนด ไปยังฝ่าย
สํานักงาน กกพ. ประจําเขต 1-13 และส่งสําเนาแจ้งผู้แทนฯ และ
โรงไฟฟ้าทราบด้วย 

หน่วยงานของรัฐท่ีขอ
ใช้เงินกองทุน 

8.2 พ.ย. 2560 
เป็นต้นไป 

ฝ่ายสํานักงาน กกพ. ประจําเขต รวบรวมรายงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินโครงการชุมชนส่งสํานักงาน กกพ.  

ฝ่ายสํานักงาน กกพ. 
ประจําเขต 1-13 

9. การรับคืนเงิน
โครงการชุมชน
เหลือจ่าย 

9.1 พ.ย. 2560 
– ก.ย. 2561 

หน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการจัดสรรเงินเม่ือดําเนินการเสร็จส้ิน หรือมี
เงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผลท้ังหมด(พร้อมการ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการชุมชนเม่ือส้ินสุด
โครงการตามข้อ 8.1) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ส่วนกลาง) และส่งสําเนาใบนําฝากเงินธนาคาร 
(Pay-in slip) โดยระบุช่ือหน่วยงานของรัฐที่นําส่งเงินอย่างชัดเจน 
ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จส้ินโครงการหรือนับจากวันท่ีมีเงินเหลือ
จ่าย พร้อมท้ังระบุรายละเอียดโครงการท่ีมีเงินเหลือจ่ายด้วย 

หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีขอใช้เงินกองทุน 

 9.2 พ .ย . 2560 
– ก.ย. 2561 

สํานักงาน กกพ. ตรวจสอบยอดเงินเหลือจ่ายท่ีโอนเข้าบัญชีกองทุน 
หากพบว่าถูกต้องให้ออกใบเสร็จรับเงิน 

สํานักงาน กกพ. 
(ส่วนกลาง)  

หมายเหตุ       1. สําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค ที่จัดต้ังใหม่ หรือยังไม่ได้รับอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หรือยังไม่ได้รับอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก กกพ. โดยสํานักงาน กกพ. จะนําเสนอ
กรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อ กกพ. พร้อมทั้งแจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายให้ทราบต่อไป 

2. เพื่อให้ปฏิทินการดําเนินโครงการชุมชนท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ภายในกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด ขอหน่วยงานของรัฐท่ีขอใช้เงินกองทุน ผู้แทนกองทุนประเภท ค และผู้ท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินงานโครงการชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ตามคู่มือการดําเนินโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค โดยให้ฝ่ายสํานักงาน กกพ. ประจําเขต แจ้งรายชื่อ
โครงการชุมชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนกองทุนประเภท ค และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ส่งสํานักงาน กกพ. (ส่วนกลาง) ภายใน
เดือนสิงหาคม 2560 และให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงิน ทําสัญญาก่อหน้ีผูกพัน หรือเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 

3. หากไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน กกพ. อาจพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี 


