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ปฏทินิงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการเสนอแผนงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทนุพฒันาไฟฟา้ในพืน้ทีป่ระกาศ ประเภท ก และ ข 

1. ปฏทิินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ของกองทุนพฒันาไฟฟา้ในพื้นทีป่ระกาศ
ประเภท ก และ ข (ที่ได้รบังบประมาณมากกว่า 3 ลา้นบาทต่อปี) 

กระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม 
1. การแจ้งกรอบ
งบประมาณและ
แนวทางการเสนอ
แผนงานประจําปี 

มิ.ย. - ก.ค. 
2563 

- สํานักงาน กกพ. เสนอกรอบงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ กกพ. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
- สํานักงาน กกพ. แจ้งกรอบงบประมาณ และแนวทางการเสนอแผนงานประจําปี
ดังกล่าว ให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศประเภท ก และประเภท ข (ท่ีได้รับ
งบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี) ทราบ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- สํานักงาน กกพ. แจ้งประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณา
โครงการชุมชนท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) เพ่ือให้ 
คพรฟ. ทราบ และดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว ดังน้ี 

(1) ปรับปรุงประเภทแผนงานและโครงการ 
(2) ปรับปรงุหน่วยดําเนินการโครงการชุมชน 

2. การจัดทํา
แผนงานประจําปี
และการพิจารณา
แผนงานประจําปี

ก.ค. – ส.ค. 
2563 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศประเภท ก และประเภท ข (ท่ีได้รับงบประมาณ
มากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี) ดําเนินการจัดทําและเสนอแผนงานประจําปี ประกอบด้วย 
1) งบบริหารจัดการ และ 2) งบโครงการชุมชน โดยมีกระบวนการ ดังน้ี
(1) จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตําบล เพ่ือสรุปปัญหา จัดลําดับความสําคัญของ

ปัญหา ร่วมกันสรุปบทเรียนโดยอาจนําแผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นแผนท่ีได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ใน
พ้ืนท่ีแล้วมาใช้ประกอบการพิจารณา และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการท่ี
ต้องการจะเสนอในแผนงานประจําปี ตามหลักเกณฑ์ท่ี กกพ. กําหนดและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการชุมชนรับทราบ 

(2) คพรฟ. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ภายใต้กรอบแผนงานและหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิบัติท่ี กกพ. กําหนด
ใหม่ รวมไปถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการและงบประมาณใน
การดําเนินโครงการชุมชน  

ให้ คพรฟ. ดําเนินการจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ี กกพ. กําหนดในการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงระเบียบ กกพ.ฯ  
ดังต่อไปนี้ 
งบประมาณในการบริหารจัดการ 
1. ให้ คพรฟ. จัดทําแผนงานประจําปี (งบประมาณในการบริหารจัดการ) ภายใต้
กรอบงบประมาณประจําปีและหลักเกณฑ์ท่ี กกพ. กําหนด  

 รายจ่ายบุคลากร  : ไม่เกิน 40% โดยคํานึงถึงภาระผูกพันระยะยาว, อัตราขึ้น 
เงินเดือนไม่เกิน 5% ต่อปี 

 รายจ่ายดําเนินงาน : ตามประกาศ กกพ. กําหนด คํานึงถึงการบริหารจัดการในการ
ประชุม คพรฟ. ค่าเช่า ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่อง 

 งบลงทุน             : ห้ามมิให้จัดซ้ือท่ีดิน, ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารท่ีทําการหรือสิ่ง
ปลูกสร้างถาวร 
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กระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม 
 เงินอุดหนุน         : ไม่เกิน ๕ % แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท (ไม่รวมเงินสมทบจากปี

ก่อนหน้า) 
    รายจ่ายอ่ืน         : ให้มีการต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการ (1) ติดตามประเมินผล

โครงการ ชุมชนให้ครอบคลุมทุกโครงการชุมชน (2) การ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และเครือข่าย ท้ังนี้ การศึกษาดูงาน 
(ในและต่างประเทศ) เป็นไปตามที่ กกพ. กําหนด 

2. ให้ คพรฟ. สามารถถัวจ่ายค่าบริหารจัดการได้เฉพาะรายจ่ายดําเนินการเท่านั้น
ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือถัวจ่ายระหว่างหมวดรายจ่ายตามแผนงานประจําปี 
งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 
1. ให้ คพรฟ. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการชุมชนภายใต้กรอบงบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรรในแต่ละปี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แผนงานโครงการ แนวทาง
ปฏิบัติท่ี กกพ. กําหนด (ตามประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน
และการพิจารณาโครงการชุมชนท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97(3)) โดยนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีโรงไฟฟ้าต้ังอยู่ ให้ความเห็น
ประกอบในประเด็นความซํ้าซ้อนกับงบประมาณของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ก่อนดําเนินการ และรายงานให้สํานักงาน กกพ. ภายในกรอบระยะเวลาท่ี กกพ.
กําหนด (ภายในเดือนสิงหาคม เพ่ือรายงาน กกพ. ภายในกันยายนของทุกปี) เพ่ือ
ตรวจสอบประกอบการโอนเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส

2. ให้ คพรฟ .  กํากับการดําเนินโครงการชุมชนให้มีผลการเบิกจ่ายตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในเร่ือง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ท้ังนี้ เม่ือระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟู

ท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้ใน
การดําเนินการตามนโยบาย กกพ. ในการกระจายอํานาจให้ คพรฟ. ในการอนุมัติ
แผนงานประจําปีแล้ว ให้ คพรฟ . พิจารณาอนุมัติแผนงานประจําปีได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ี กกพ. กําหนดข้างต้น 

3. รายงานผลการ
พิจารณาแผนงาน
ประจําปี 

ก.ย. 2563 ให้ คพรฟ. รายงานผลการอนุมัติแผนงานประจําปีมายังสํานักงาน กกพ. พร้อมท้ังบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศกองทุนฯ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือใช้ในการโอนเงิน
และติดตามประเมินผลต่อไป 
ท้ังนี้ กรณีท่ีสํานักงาน กกพ. ตรวจสอบพบว่า คพรฟ. ดําเนินการไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด จะนําส่งแผนงานประจําปีดังกล่าวให้ คพรฟ. ปรับปรุงผ่านระบบ
สารสนเทศกองทุนฯ ก่อนดําเนินการพิจารณาโอนเงินต่อไป

4. การดําเนิน
โครงการชุมชน

ต.ค. 2563 
เป็นต้นไป 

กองทุนฯ แจ้งต่อผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือจัดทําสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง กับผู้ได้รับ
การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศกองทุนฯ จัดประชาสัมพันธ์
โครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก กกพ. ต่อสาธารณชนในพ้ืนท่ีประกาศให้ท่ัวถึง และ
ดําเนินการตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติต่อไป

5. การขอรับโอนเงิน
จัดสรร

ในแต่ละ 
ไตรมาส
ล่วงหน้า 
อย่างน้อย  

15 วันทําการ 

การขอรับโอนเงินจัดสรร ให้กองทุนฯ จัดทําหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. เพ่ือขอรับเงิน
งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติตามแผนงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังนี้ รายการท่ีขอเบิกเงินประจํางวด จะต้องเป็นไป
ตามแผนการดําเนินงานและตามความจําเป็น โดยจัดทําหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. 
ก่อนถึงกําหนดในแต่ละไตรมาสล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทําการ ท้ังนี้ ให้จัดส่ง
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กระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศท่ีผ่านมา เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาโอนเงิน

6. การขอเปลี่ ยน
แปลงรายละเอียด
และยกเลิกโครงการ
ชุ ม ช น ข อ ง ง บ 
ประ มาณปี 2564

ภายใน 
ส.ค. 2564

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและยกเลิกโครงการชุมชน ให้ คพรฟ. ดําเนินการ
พิจารณาอนุมัติได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) งบประมาณในการบริหารจัดการ 

ให้ คพรฟ. สามารถถัวจ่ายค่าบริหารจัดการได้เฉพาะรายจ่ายดําเนินการเท่านั้น 
ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือถัวจ่ายระหว่างหมวดรายจ่ายตามแผนงานประจําปี 
(2) งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 
     2.1 ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการชุมชนท่ีได้รับอนุมัติ 
     2.2 ไม่ทําให้การใช้เงินกองทุนฯ หรือภาครัฐเสียประโยชน์ 
     2.3 ให้ คพรฟ. พิจารณายกเลิกโครงการชุมชน หรือเพ่ิมเติมโครงการชุมชน
ภายใต้งบประมาณแผนงานประจําปีท่ีรายงานสํานักงาน กกพ. พร้อมท้ังรวบรวม
ประเด็นปัญหาเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการรายงานสํานักงาน กกพ. เสนอ กกพ. 
ทราบ เพ่ือมิให้เกิดการยกเลิกโครงการในระยะต่อไป โดยให้ คพรฟ. ปรับปรุงผ่าน
ระบบสารสนเทศกองทุนฯ ก่อนดําเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

7 . การขอกันเงิ น
งบประมาณประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะกรณี
ท่ี มี หนี้ ผู ก พันตาม
ความจําเป็น) 

ภายใน 
 15 ส.ค. 
2564

งบประมาณในการบริหารจัดการ 
- กรณีมีหนี้ผูกพัน ให้กองทุนฯ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี โดยเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป หรือตามระยะเวลาท่ีได้ตกลง
กันตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา 
- กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ไม่ให้กองทุนฯ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี 
งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 
- กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1.โครงการชุมชนซ่ึงดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ให้กองทุนฯ ขอกันเงิน
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีได้ตกลง
กันตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา โดยให้กองทุนฯ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและ
สถานภาพการดําเนินโครงการท่ีชัดเจนประกอบการพิจารณา 
2.โครงการชุมชนซ่ึงดําเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากข้อ 1. ให้กองทุนฯ
ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี โดยเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
ของปีงบประมาณถัดไป 
- กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
ไม่ให้กองทุนฯ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้กองทุนฯ ยกเลิกโครงการ
และส่งคืนเงินให้สํานักงาน กกพ. ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีงบประมาณถัดไป 
ท้ังนี้ ให้กองทุนฯ ดําเนินการดังนี้ 
1.ให้กองทุนฯ จัดทําหนังสือพร้อมบันทึกข้อมูลรายการขอกันเงินผ่านระบบ
Microsoft Dynamic AX ของกองทุนฯ พร้อมจัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และนําส่ง
สํานักงาน กกพ. ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณ (นับวันท่ีประทับรับของ
ไปรษณีย์ หรือของสํานักงาน กกพ. เป็นสําคัญ) 
2.กรณีกองทุนฯ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้กองทุนฯ รายงาน
การก่อหนี้ผูกพันและงบประมาณท่ีขอกันเงินตามระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันตามบันทึก
ข้อตกลงหรือสัญญา ให้สํานักงาน กกพ. ภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
(นับวันท่ีประทับรับของไปรษณีย์ หรือของสํานักงาน กกพ.) เพ่ือนําเสนอ กกพ.  
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กระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม 
3.กรณีกองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่
รายงานผลการเบิกจ่าย ให้ยกเลิกรายการหรือโครงการ และคืนเงินให้สํานักงาน กกพ. 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 

8 . การส่ งคืน เ งิ น
เหลือจ่ายและรายได้
จากการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ 

ภายใน 
30 พ.ย. 
2564

การส่งคืนเงินเหลือจ่ายและรายได้จากการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้กองทุนฯ จัดทํา
หนังสือถึงสํานักงาน กกพ. เพ่ือนําส่งเงินคืนเงินในส่วนของงบประมาณในการบริหารจัดการ 
และงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน (ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
เรียบร้อยแล้ว) พร้อมท้ังแจ้งรายละเอียดและดําเนินการแจ้งการโอนเงินดังกล่าว ให้
สํานักงาน กกพ. ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

2. ปฏทิินการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของกองทนุพฒันาไฟฟา้ในพืน้ที่
ประกาศประเภท ก และ ข (ที่ได้รบังบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี) 

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1. การขอรับโอน
เงินจัดสรร 

1.1 ในแต่ละ 
ไตรมาส
ล่วงหน้า
อย่างน้อย 
15 วันทํา

การ 

การขอรับโอนเงินจัดสรร ให้กองทุนฯ จัดทําหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. 
เพ่ือขอรับเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสตามวงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ รายการ
ท่ีขอเบิกเงินประจํางวด จะต้องเป็นไปตามแผนการดําเนินงานและตาม
ความจําเป็น โดยจัดทําหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. ก่อนถึงกําหนดในแต่ละ
ไตรมาสล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทําการ ท้ังนี้ ให้จัดส่งรายงานผลการใช้
จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศท่ีผ่านมา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาโอนเงิน 

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ี
ประกาศ 

1.2 ภายใน 5 
วันทําการ 

สํานักงาน กกพ. โอนเงินจัดสรรภายใน 5 วันทําการหลังจากเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเอกสารครบถ้วน 

สํานักงาน 
กกพ. 

2. การขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของ
งบประมาณปี 2563 

2.1 ภายใน 
ก.ค. 

2563 

การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีต้องให้  กกพ .  พิจารณา  ของ
งบประมาณในการบริหารจัดการและงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ชุมชน ให้กองทุนฯ จัดทําหนังสือขอความเห็นชอบถึง กกพ. ภายในเดือน
กรกฎาคม 2563 
1. ห้ามเปลี่ยนแปลงก่อนได้รับอนุมัติ
2. ให้ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
3. หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ให้จัดทําคําขอใหม่ในปี

ถัดไป

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ี
ประกาศ 

2.2 ภายใน 
ก.ค. 

2563 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่ีต้องให้ กกพ. ทราบของงบประมาณใน
การดําเนินโครงการชุมชน ให้กองทุนฯ จัดทําหนังสือถึง กกพ. ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2563 

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ี
ประกาศ 

3. การขอกันเงิน
งบประมาณประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
(เฉพาะกรณีมีหนี้
ผูกพันตามความ
จําเป็น) 

3.1 ภายใน 
 15 ส.ค. 
2563 

งบประมาณในการบริหารจัดการ 
- กรณีมีหนี้ผูกพัน ให้กองทุนฯ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี โดย
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป หรือ
ตามระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา 
- กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ไม่ให้กองทุนฯ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี 
งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 
- กรณีมีหนี้ผูกพัน  

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ี
ประกาศ 
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กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการชุมชนซ่ึงดําเนินการโดยกลุ่มบุคคลท่ีมีงบประมาณไม่เกิน
300,000 บาท ให้กองทุนฯ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี โดย
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป 
2.โครงการชุมชนซ่ึงดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ให้กองทุนฯ ขอกัน
เงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา โดยให้กองทุนฯ 
ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและสถานภาพการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน
ประกอบการพิจารณา 
- กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
ไม่ให้กองทุนฯ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้กองทุนฯ 
ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินให้สํานักงาน กกพ .  ภายในเดือน
พฤศจิกายนของปีงบประมาณถัดไป 
ท้ังนี้ ให้กองทุนฯ ดําเนินการดังนี้ 
1.ให้กองทุนฯ จัดทําหนังสือพร้อมบันทึกข้อมูลรายการขอกันเงินผ่าน
ระบบ Microsoft Dynamic AX ของกองทุนฯ พร้อมจัดส่งเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง และนําส่งสํานักงาน กกพ. ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ของ
ปีงบประมาณ (นับวันท่ีประทับรับของไปรษณีย์ หรือของสํานักงาน กกพ. 
เป็นสําคัญ) 
2.กรณีกองทุนฯ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้
กองทุนฯ รายงานการก่อหนี้ผูกพันและงบประมาณท่ีขอกันเงินตาม
ระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา ให้สํานักงาน 
กกพ. ภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป (นับวันท่ีประทับรับ
ของไปรษณีย์ หรือของสํานักงาน กกพ.) เพ่ือนําเสนอ กกพ.  
3.กรณีกองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ หรือไม่รายงานผลการเบิกจ่าย ให้ยกเลิกรายการหรือ
โครงการ และคืนเงินให้สํานักงาน กกพ. ภายในเดือนพฤศจิกายน 

3.2 ภายใน 
ก.ย. 

2563 

สํานักงาน กกพ. นําเสนอ กกพ. พิจารณาภายในเดือนกันยายน 2563 
ต่อไป 

สํานักงาน 
กกพ. 

4 . การยกเลิกการ
ดําเนินโครงการชุมชน 

4.1 ภายใน 
ก.ย. 

2563 

การยกเลิกการดําเนินโครงการชุมชนตามแผนงานประจําปีท่ีได้รับอนุมัติ
จาก กกพ. ในปีงบประมาณท่ีล่วงเลยมาแล้ว ให้กองทุนฯ ดําเนินการจัดทํา
สรุป พร้อมเหตุผลความจําเป็น และจัดทําหนังสือถึง กกพ. ภายในเดือน
กันยายน 2563 พร้อมท้ังส่งคืนเงินแก่สํานักงาน กกพ. โดยให้รวบรวม
และสรุปจัดส่งปีละ 1 ครั้ง 

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ี
ประกาศ 

5. การส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายและรายได้
จากการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ 

5.1 ภายใน 
30 พ.ย. 
2563 

การส่งคืนเงินเหลือจ่ายและรายได้จากการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้
กองทุนฯ จัดทําหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. เพ่ือนําส่งเงินคืนเงินในส่วน
ของงบประมาณในการบริหารจัดการ และงบประมาณในการดําเนิน
โครงการชุมชน พร้อมท้ังโอนเงิน ดังกล่าว ให้สํานักงาน กกพ. ภายใน
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ี
ประกาศ 
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3. แนวทางการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ประเภท ก และประเภท ข (ที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาทต่อป)ี
3.1 ประเภทแผนงานและโครงการชุมชน

  เพ่ือให้การดําเนินโครงการชุมชนมีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น โดยสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยให้กองทุนฯ พิจารณาให้ความสําคัญในการดําเนินโครงการชุมชนตามแผนงาน 7 ด้านเป็นหลัก  
ในการจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามการปรับปรุงประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
จัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ดังน้ี 
 (1) แผนงานที่ 1 ด้านสาธารณสุข 
 (2) แผนงานที่ 2 ด้านการศึกษา 
 (3) แผนงานที่ 3 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
 (4) แผนงานที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 (5) แผนงานที่ 5 ด้านสาธารณูปโภค 
 (6) แผนงานที่ 6 ด้านพลังงานชุมชน 
 (7) แผนงานที่ 7 ด้านอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน โดยกําหนดกรอบวงเงินขั้นสูงสุดที่
สามารถใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินจัดสรรรายปีตามมาตรา 97 (3) โดยไม่นับรวมเงินเหลือจ่ายที่สมทบมา 
และต้องไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี 

กําหนดประเภทโครงการที่ไม่อนุมัติให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ห้ามจัดซื้อที่ดิน / ห้ามดําเนินการก่อสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล
2. ห้ามดําเนินโครงการที่มีลักษณะแสวงหากําไรโดยการกู้ยืมเงินกองทุนฯ

ทั้งนี้ ต้องดําเนินการโครงการชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 3.2 หน่วยดาํเนินการโครงการชุมชน 
  ปรับปรุงหน่วยดําเนินการ โดยยกเลิกหน่วยดําเนินการที่เป็น คพรฟ. และกําหนดหน่วยดําเนินโครงการชุมชน 
ตามการปรับปรุงประกาศ กกพ. เร่ือง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ดังน้ี 
 (1) หน่วยงานของรัฐ 
 (2) นิติบุคคลซึ่งมาจากการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนท่ีมีสถานภาพทางกฎหมาย เช่น วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม สหกรณ์ ที่ทางราชการจัดต้ังหรือรับรองการจัดต้ังและได้รับการรับรองการดําเนินงาน
อย่างมีธรรมภิบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยนายทะเบียนหรือหน่วยงานที่กํากับตามกฎหมาย 
 (3) มูลนิธิ 
 (4) กลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินโครงการตามแผนงานที่ คพรฟ. อนุมัติ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให้กลุ่มบุคคลดําเนินการเฉพาะแผนงานท่ี 7 วงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ 
และจะต้องดําเนินการตามระเบียบที่สํานักงาน กกพ. กําหนด นอกจากน้ี แต่ละบุคคลท่ีให้รับผิดชอบโครงการ 
สามารถดําเนินโครงการได้ไม่เกิน 3 โครงการ และให้ คพรฟ. หรือ คพรต. หรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับรองกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวด้วยว่า ได้มีการดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลแล้ว ทั้งน้ี ให้กองทุนฯ จ่ายเงินตรงให้กับผู้รับจ้างหรือ
ร้านค้าที่เป็นคู่สัญญาต่อไป 
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3.3 การจัดประชุมในเวทปีระชาคมหมูบ่า้น ชุมชน หรอืตําบล 
  การจัดการประชุมในเวที ประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน หรือตําบล ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้ประชาชนร่วมกัน แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากที่สุด โดยให้
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ดังน้ี 
  3.2.1 ในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวนคน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากร
ที่มีสิทธ์ิเลือกต้ังในหมู่บ้าน/ชุมชนน้ัน หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนใน หมู่บ้าน/
ชุมชนน้ัน (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
  3.2.2 ในการจัดเวทีประชาคมระดับตําบล จํานวนคน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธ์ิ
เลือกต้ังในตําบลน้ัน หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในตําบลน้ัน (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
  สําหรับแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศจัดส่ง
แผนงานให้ คพรฟ. พิจารณาและอนุมัติ โดยให้รายงานผลการพิจารณาให้ กกพ. ทราบและบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศกองทุนฯ ให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม 2563 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

3.4 การปรับปรุงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จึงกําหนดรูปแบบของเอกสารในการ
จัดทําข้อเสนอโครงการชุมชนและการนําเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)  
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แนวทางการจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (> 3 ล้านบาท/ปี) 
สํานักงาน กกพ. ได้รวบรวมข้อสังเกตที่พบในการดําเนินงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการที่ผ่านมา รวมทั้งได้นําความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ  

และนโยบายของ กกพ. ต่อการพิจารณาแผนงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (กองทุนฯ) มาจัดทําแนวทางการจัดทําแผนงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (ที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี) สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดทําแผนงานประจําปีในภาพรวม 
การเสนอแผนงานประจําปี การจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 

1.1 กองทุนฯ กําหนดกรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้  
โดยคํานึงถึงสภาพปัญหา หรือความต้องการพัฒนาของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ อาจกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณเป็นร้อยละของ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 

1.2 กองทุนฯ ต้องระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง รวมทั้งระบุความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับหมู่บ้าน/ตําบล/
อําเภอ/จังหวัด ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และการต่อยอดการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งนี้ ระบุโครงการชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 
ให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณประจําปทีี่ กกพ. ให้ความเห็นชอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2. การเสนอแผนงานประจําปี 2.1 กองทุนฯ เสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความเห็นประกอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ต่อสํานักงาน กกพ.  
ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนฯ ที่ กกพ. กําหนด 

2.2 กองทุนฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
และประมวลผลเพื่อจัดพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสารสนเทศ ในการนําเสนอ กกพ. เพื่อทราบ 

2.3 ให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้า รวมทั้งการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ประกาศทราบ เพื่อลดทัศนคติในทางลบของคนในชุมชนที่มีต่อโรงไฟฟ้า รวมถึงให้ร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ในการให้ความรู้แก่
นักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ 

2.4 ส่งเสริมการดําเนินโครงการชุมชนด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค ด้านพลังงานชุมชน  
ด้านแผนงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ตามแนวทางที่ กกพ. กําหนด โดยมีความพร้อมในการดําเนินโครงการและสามารถดําเนินการ
ผูกพัน งบประมาณได้ภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

 
  

เอกสารแนบ 1 
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 2. การเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  เพ่ือให้การดําเนินโครงการชุมชนมีการพัฒนาชุมชนให้เกิดการสร้างประโยชน์ที่ชัดเจนย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และนโยบายของ กกพ. ในการปรับปรุงประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การจัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)  
จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้กองทุนฯ พิจารณาให้
ความสําคัญในการดําเนินโครงการชุมชนตามแผนงาน 7 ด้านเป็นหลัก ในการจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังน้ี 
 (1) แผนงานที่ 1 ด้านสาธารณสุข  (2) แผนงานที่ 2 ด้านการศึกษา 
 (3) แผนงานที่ 3 ด้านเศรษฐกิจชุมชน  (4) แผนงานที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 (5) แผนงานที่ 5 ด้านสาธารณูปโภค  (6) แผนงานที่ 6 ด้านพลังงานชุมชน 
 (7) แผนงานที่ 7 ด้านอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนชุมชน โดยกําหนดกรอบวงเงินขั้นสูงสุดที่
สามารถใช้ได้ร้อยละ 15 ของเงินจัดสรรรายปีตามมาตรา 97 (3) โดยไม่นับรวมเงินเหลือจ่ายที่สมทบมา และ
ต้องไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี 

โดยให้ดําเนินโครงการที่มีลักษณะและเป้าหมายการพัฒนาตามการปรับปรุงประกาศ กกพ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ตามมาตรา 97(3)  

กําหนดประเภทโครงการที่ไม่อนุมัติให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ห้ามจัดซ้ือที่ดิน / ห้ามดําเนินการก่อสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล  
 2. ห้ามดําเนินโครงการที่มีลักษณะแสวงหากําไรโดยการกู้ยืมเงินกองทุนฯ 

ทั้งนี้ ต้องดําเนินการโครงการชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 3. หน่วยดําเนินการ 
  ปรับปรุงหน่วยดําเนินการ โดยยกเลิกหน่วยดําเนินการที่เป็น คพรฟ. และกําหนดหน่วยดําเนินโครงการชุมชน 
ตามการปรับปรุงประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ดังน้ี 
 (1) หน่วยงานของรัฐ 
 (2) นิติบุคคลซึ่งมาจากการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนที่มีสถานภาพทางกฎหมาย ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม สหกรณ์ ที่ทางราชการจัดต้ังหรือรับรองการจัดต้ังและได้รับการรับรองการดําเนินงาน
อย่างมีธรรมภิบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยนายทะเบียนหรือหน่วยงานที่กํากับตามกฎหมาย 
 (3) มูลนิธิ 
 (4) กลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินโครงการตามแผนงานที่ คพรฟ. อนุมัติ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให้กลุ่มบุคคลดําเนินการเฉพาะแผนงานท่ี 7 วงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ 
และจะต้องดําเนินการตามระเบียบที่สํานักงาน กกพ. กําหนด นอกจากน้ี แต่ละบุคคลท่ีให้รับผิดชอบโครงการ 
สามารถดําเนินโครงการได้ไม่เกิน 3 โครงการ และให้ คพรฟ. หรือ คพรต. หรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับรองกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวด้วยว่า ได้มีการดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลแล้ว ทั้งน้ี ให้กองทุนฯ จ่ายเงินตรงให้กับผู้รับจ้างหรือ
ร้านค้าที่เป็นคู่สัญญาต่อไป 
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 4. การจัดประชุมในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน หรือตําบล 
  การจัดการประชุมในเวที ประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน หรือตําบล ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้ประชาชนร่วมกัน แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากที่สุด โดยให้
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ดังน้ี 
  4.1 ในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวนคน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่
มีสิทธิเลือกต้ังในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนใน หมู่บ้าน/
ชุมชนน้ัน (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
  4.2 ในการจัดเวทีประชาคมระดับตําบล จํานวนคน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิ
เลือกต้ังในตําบลน้ัน หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในตําบลน้ัน (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
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แนวทางการจัดทําคาํของบประมาณในการบรหิารจัดการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีป่ระกาศประเภท ก และ ข (> 3 ล้านบาท/ปี) 
รายการงบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การจัดทําคําขอ
งบประมาณในภาพรวม 

1.1 กองทุนฯ ควรกํากับดูแลให้มีการใช้จ่ายเงินตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี (การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม 
รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจํา) ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และรายงานให้สํานักงาน กกพ. ทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป 

1.2 กองทุน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และมติ กกพ. รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และตั้งงบประมาณรายจ่ายในการบริหารจัดการ
ประจําปี ภายใต้กรอบงบประมาณและหลักเกณฑ์ที่ กกพ. เห็นชอบ  

1.3 กองทุนฯ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยให้ความสําคัญกับการตั้งรายการค่าใช้จ่ายที่จําเป็นขั้นต่ําเป็นลําดับแรก และมีความสอดคล้อง
กับภารกิจในการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง คํานึงถึงรายจ่ายที่จะเกิดภาระผูกพันสําหรับการดําเนินงานในระยะ
ต่อไป เช่น รายจ่ายประจําด้านบุคลากร และรายการค่าเช่าระยะยาว/เช่าต่อเนื่อง เป็นต้น 

1.4 พิจารณาจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามความจําเป็นโดยประหยัด เพื่อพัฒนาศักยภาพ และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดําเนินงานได้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของกองทุนได้จริง  

1.5 ให้สามารถถัวจ่ายค่าบริหารจัดการได้เฉพาะรายจ่ายดําเนินการ เพื่อให้เกิดวินัยและมีการบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสม โดยห้ามเปลี่ยนแปลงหรือถัวจ่ายระหว่าง
หมวดรายจ่ายตามแผนงานประจําปี 

1.6 ให้มีการบันทึกข้อมูลงบประมาณในการบริหารจัดการโดยเสนอผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ให้ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลาการเสนอแผนงาน ในกรณีที่
กองทุนฯ นําเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะไม่พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ 

2. รายจ่ายบุคลากร 2.1 จัดทําคําของบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกรอบงบประมาณประจําปีที่ได้รับอนุมัติ โดยให้ระบุจํานวน ตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในแต่ละตําแหน่งและระยะเวลาใน
การจ้างให้ชัดเจน  

2.2 ให้คํานึงถึงภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และในการจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนต้องคํานึงถึงภาระผูกพันด้านงบประมาณที่สอดคล้องกับงบประมาณ
ประจําปีที่ได้รับ รวมทั้ง พิจารณาถึงการบริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน กกพ. ประจําเขตแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิด
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

2.3 การจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนฯ กรณีเมื่อครบสัญญาให้จ้างต่อได้คราวละ 1 ปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีและสามารถต่อสัญญาได้ หรือจ้างเหมาปีต่อปี 
โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้  

2.4 ให้กองทุนฯ อ้างอิงอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานกองทุนฯ จากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และสามารถปรับขึ้น
อัตราเงินเดือนได้ โดยเป็นไปตามประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 5 
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รายการงบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. รายจ่ายดําเนินการ - ให้ตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการตามประกาศ กกพ. กําหนด โดยคํานึงถึงการบริหารการประชุม คพรฟ. และภารกิจในการดําเนินงานที่จําเป็นขั้นต่ํา เช่น ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสรรหา คพรฟ. คพรต. ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทดแทนหรือกรณีครบวาระ และค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น  

3.1 รายการค่าเบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทน 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (สําหรับการ
ประชุม) 

- ประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ กกพ. ที่กําหนด  
- ให้ระบุจํานวนเงิน จํานวนครั้ง และอัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการให้มีความชัดเจน 
- การตั้งค่าเบี้ยประชุมไม่ควรเกินร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณในการบริหารจัดการที่ได้รับในแต่ละปี (รวมเงินสมทบจากปีก่อนหน้า) 
 

3.2 ค่าใช้สอย 
รายการค่าเช่าพาหนะ 

- พิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี โดยระบุระยะเวลาในการเช่า เพื่อขออนุมัติเช่าผูกพันต่อเนื่องให้ชัดเจน  
- กรณีกองทุนขนาดเล็กที่มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้อย ควรพิจารณาดําเนินการเช่ายานพาหนะเป็นครั้งคราว ให้สอดคล้องกับภารกิจแทนการเช่าเป็นสัญญาผูกพัน
ต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผูกพันสาํหรับการดําเนินงานระยะต่อไป 

- ให้จัดทําทะเบียนการใช้งานรถของกองทุนฯ ให้เรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน 
3.3 ค่าใช้สอย 
ค่าจ้างเหมาบริการ 

- ให้ระบุตําแหน่ง จํานวนที่จ้าง และอัตราเงินเดือนในแต่ละตําแหน่งให้ชัดเจน  
- ให้คํานึงถึงภาระงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ชัดเจน และคํานึงถึงภาระผูกพันด้านงบประมาณที่สอดคล้องกับขนาดของกองทุน ทั้งนี้ ควรเป็นลักษณะ
รายการค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบบัญชี คา่จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย หรือค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด เป็นต้น 

3.4 ค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการ 

- ค่าเบี้ยประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ ของ คพรฟ. ภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งแต่งตั้งของ คพรฟ. และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ มีอัตราดังนี้  
(1) กองทุนประเภท ก ให้เบิกจ่ายได้ในวงเงินไม่เกินคนละ 6,000 บาท และ (2) กองทุนประเภท ข ให้เบิกจ่ายได้ในวงเงินไม่เกินคนละ 5,000 บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพประจําปีของเจ้าหนา้ที่กองทุนฯ ให้เบิกจ่ายได้ในวงเงินไม่เกินคนละ 4,000 บาท โดยรวมค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้วัดใหญ่ตามที่จ่ายจริง 
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม ให้เบิกจ่ายตามความจําเป็นโดยประหยัด โดยให้เบิกจ่ายได้ในวงเงินไม่เกินคนละ 3,000 บาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายไม่เกิน 1 ครั้งต่อสองปี 

4. รายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

- ค่าครุภัณฑ์ ให้ระบุชื่อครุภัณฑ์ จํานวนหน่วยครุภัณฑ์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วนซึ่งต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะ
ของสํานักงบประมาณ รวมทั้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการอื่น  

- สิ่งก่อสร้าง ให้ระบุรายละเอียดปริมาณงาน ประมาณการราคา และแบบแปลนการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาของ คพรฟ. และผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการก่อสร้างของทางราชการ 

- ห้ามจัดซื้อที่ดิน และห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารที่ทําการ หรือสิ่งปลูกสร้างถาวร 
5. เงินอุดหนุน - ให้ตั้งงบประมาณตามความจําเป็น โดยระบุวัตถุประสงค์การนําไปใช้ให้ชัดเจน 

- กําหนดกรอบในการตั้งงบประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณในการบริหารจัดการที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ (ไม่รวมเงินสมทบจากปีก่อนหน้า) ทั้งนี้ ไม่เกิน 
200,000 บาทต่อปี 
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รายการงบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6. รายจ่ายอื่น - ให้กองทุนฯ มีการขอตั้งงบประมาณบริหารจัดการสําหรับ (1) การติดตามประเมินผลโครงการชุมชนทุกโครงการในพื้นที่ (2) การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และเครือข่าย  

- ให้จัดส่งรายละเอียดในการดําเนินงานในแต่ละรายการให้ชัดเจน เช่น โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทําแผนงานประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการการศึกษาดูงาน 
และโครงการพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น เพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณในแต่ละรายการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ กกพ. 

- การศึกษาดูงาน (ในประเทศและต่างประเทศ) ให้เป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กกพ. กําหนด
6.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน 

- ให้เสนอขอตั้งงบประมาณภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายจําเป็นขั้นต่ําแล้วทั้งหมด โดยจัดทําคําของบประมาณเท่าที่จําเป็น เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน 
- ให้ระบุรายละเอียดการดําเนินการ ประกอบด้วย ชื่อแผนงาน/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนนิการ งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน ผู้รับผิดชอบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการจัดการหลังสิ้นสุดโครงการ ร่างกําหนดการ  

- ควรกําหนดผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เฉพาะ คพรฟ. คพรต. เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ทั้งนี้ กรณีจําเป็นต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
ควรมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวน คพรฟ.  

- กองทุนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ได้เฉพาะวันและเวลาเท่านั้น 
- ให้รายงานผลการศึกษาดูงานให้สํานักงาน กกพ. ภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ

6.2 การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

- ให้สามารถศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนหรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
- การศึกษาดูงานในต่างประเทศของกองทุนฯ ที่เพิ่งเริ่มดําเนินการในปีแรก ให้พิจารณาการศึกษาดูงานภายในประเทศก่อน เพื่อให้เข้าใจลักษณะการดําเนินงานภายในประเทศ
และมีพื้นฐานองค์ความรู้ ข้อเปรียบเทียบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อซักถามต่างๆ สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ กกพ.  
ในการประชุมครั้งที่ 47/2561 (ครั้งที่ 548) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

- ให้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นของตนเองได้ หรือการจัดการชุมชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการสร้างโรงไฟฟ้า โดยจํานวนวันที่ศึกษาดูงานสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของระยะเวลาเดินทางศึกษาดูงาน
ทั้งหมด เช่น เดินทาง 5 วัน ต้องมีการศึกษาดูงาน 3 วัน เดินทาง 6 วัน ต้องมีการศึกษาดูงาน 4 วัน เป็นต้น 

- ให้ระบุรายละเอียดการดําเนินการ ประกอบด้วย ชื่อแผนงาน/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน ผู้รับผิดชอบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการจัดการหลังสิ้นสุดโครงการ ร่างกําหนดการ 

- ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด 
- ให้สามารถศึกษาดูงานต่างประเทศไม่เกิน 1 ครั้งต่อสองปี  
- กองทุนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการศึกษาดูงาน ได้เฉพาะวันและเวลาเท่านั้น 
- ให้รายงานผลการศึกษาดูงานให้สํานักงาน กกพ. ภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ กรณีไม่ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุมัติการศึกษาดูงานในคราวถัดไป 
- ให้กองทุนฯ เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟา้ (ส่วนกลาง) เข้าร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงานด้วยอย่างน้อย 2 คน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ส่วนกลาง)  
- ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตามมติ กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 77/2562 (ครั้งที่ 639) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
      1. ผู้เข้าร่วมเดินทางต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
      2. ต้องเป็นกองทุนที่ไม่ได้เดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศในปีงบประมาณที่ผ่านมา และไม่เป็นกองทุนที่มีการจดัตั้งใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
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รายการงบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      3. ผู้เข้าร่วมเดินทางที่เป็นกรรมการบริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสํานักงาน กกพ. ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสํานักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลของ คพรฟ. 

     4. กองทุนมีการจัดส่งรายงานการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายจริงที่ได้ดําเนินงานครบถ้วนตามแบบที่กําหนด สําหรับการศึกษาดูงานครั้งที่ผ่านมา 
     5. ต้องมีกําหนดการในการศึกษาดูงานที่ชัดเจน และมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่จะไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมทั้ง กองทุนฯ ต้องจัดส่งรายงาน
การเงินและนําส่งเงินเข้ากองทุนตามที่สํานักงาน กกพ. กําหนดครบถ้วน 

หมายเหตุ : ให้ดําเนินการตามคู่มือและแนวทางที่ กกพ. กําหนด  
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แนวทางการจัดทําคาํของบประมาณในการดําเนนิโครงการชมุชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีป่ระกาศ 
ประเภท ก และ ข (งบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี) 

1. การจัดทําคําของบประมาณในภาพรวม 
1. กองทุนฯ ปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หลักเกณฑ์ คู่มือ และมติ กกพ. รวมถึง สรุปความเห็นและข้อสังเกตต่อการพิจารณาแผนงานประจําปี และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

2. การจัดทําโครงการชุมชนเพื่อเสนอของบประมาณ ต้องสามารถดําเนินการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณนั้นๆ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ 
สามารถเสนอขอจัดทําโครงการลักษณะต่อเนื่องที่มีการดําเนินงานประมาณ 3 ปี ได้ โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณปีต่อปี เช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และโครงการจัด
จ้างบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น และให้จัดส่งรายละเอียดแผนการดําเนินโครงการในระยะเวลา 3 ปี หรือแผนการดําเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการด้วย ทั้งนี้ โครงการ
ที่มีการผูกพันสัญญางบประมาณรายจ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเกินกว่า 1 ปี จะต้องมีงบประมาณรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายของปี
ต่อไป ตามระเบียบ กกพ. ในข้อ 45 

3. กรณีกองทุนฯ ขนาดเล็กที่มีงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนจํากัด สามารถนํางบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนไปสมทบกับงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการชุมชนในปีงบประมาณถัดไปได้เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการเสนอโครงการชุมชนขนาดใหญ่ โดยต้องเสนอแผนงานและโครงการที่จะดําเนินการต่อ 
กกพ. เพื่อทราบ 

4. ในกรณีที่กองทุนฯ เสนอโครงการชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็นโครงการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ภายหลังดําเนินโครงการแล้วเสร็จ หรือต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อนดําเนินโครงการ เพราะมีกฎหมายกําหนดไว้ ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดําเนินโครงการดังกล่าว 

5. ในกรณีที่กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ให้มีการตั้งชื่อโครงการและนําสัญลักษณ์ของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อสื่อในเชิงสัญลักษณ์ว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

6. การตั้งชื่อโครงการควรให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทําและสะท้อนการดําเนินงานอย่างแท้จริง ตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ ประกอบด้วย “โครงการ”+ 
ประเภทโครงการ + รายละเอียด +สถานที่ (หมู่บ้าน/ตําบล/จังหวัด) เช่น โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจําหมู่ที่ 2 ตําบลลาดบัวขาว 

7. ให้กําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินโครงการชุมชน ผลลัพธ์และระยะเวลาที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจนและวัดผลได้จริง  
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8. ต้องตรวจสอบโครงการชุมชนว่าไม่ซ้ําซ้อนกับแผนงานงบประมาณ และโครงการของหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงซึ่งดําเนินการอยู่แล้ว 
9. ให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินโครงการ โดยจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องสําหรับโครงการใน

ลักษณะ ดังนี้ 
   (1) โครงการชุมชนที่เป็นภารกิจของหน่วยงานราชการ  
   (2) การดําเนินการบนพื้นที่ของหน่วยงานราชการ หรือการดําเนินการแล้วส่งมอบให้หน่วยงานราชการเมื่อแล้วเสร็จ  
   (3) การดําเนินโครงการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การสร้างถนน การสร้างสะพาน การ

ขยายเขตประปา และการขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น  
  ทั้งนี้ หากหน่วยงานราชการดังกล่าว ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ ให้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดในระดับที่สูง
กว่ารับเป็นผู้ดําเนินการแทน  

10. ให้กําชับให้หน่วยดําเนินโครงการชุมชน จัดให้มีทะเบียนคุมพัสดุตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการใช้งานได้ 
11. ให้มีการบันทึกข้อมูลโครงการชุมชนโดยเสนอผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ให้ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลาการเสนอโครงการ ในกรณีที่กองทุนฯ 

นําเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะไม่พิจารณาอนุมัติโอนเงินตามแผนงานงบประมาณ 
12. ห้ามจัดซื้อที่ดิน และห้ามดําเนินการก่อสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล 
13. ห้ามดําเนินโครงการที่มีลักษณะแสวงหากําไรโดยการกู้ยืมเงินกองทุนฯ 
14. การดําเนินการโครงการชุมชนต้องดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
15. หน่วยดําเนินการ ประกอบด้วย 1. หน่วยงานของรัฐ 2. นิติบุคคลซึ่งมาจากการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนที่มีสถานภาพทางกฎหมาย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์ ที่ทางราชการจัดตั้งหรือรับรองการจัดตั้งและได้รับการรับรองการดําเนินงานอย่างมีธรรมภิบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยนายทะเบียนหรือหน่วยงาน
ที่กํากับตามกฎหมาย 3. มูลนิธิ และ 4. กลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินโครงการตามแผนงานที่ คพรฟ. อนุมัติ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้กลุ่ม
บุคคลดําเนินการเฉพาะแผนงานที่ 7 วงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ และจะต้องดําเนินการตามระเบียบที่สํานักงาน กกพ. กําหนด นอกจากนี้ แต่ละบุคคลที่ให้
รับผิดชอบโครงการ สามารถดําเนินโครงการได้ไมเ่กิน 3 โครงการ และให้ คพรฟ. หรือ คพรต. หรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับรองกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วยว่า ได้มีการดําเนินงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลแล้ว ทั้งนี้ ให้กองทุนฯ จ่ายเงินตรงให้กับผู้รับจ้างหรือร้านค้าที่เป็นคู่สัญญาต่อไป 
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16. ให้ คพรต. พิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนตามกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุน และ
มิเข้าข่ายโครงการต้องห้ามในข้อ 12.-13. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการ
ตนเองอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกภาคส่วน  

17. ให้ คพรฟ. ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการชุมชนตามกรอบกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และมิเข้าข่ายโครงการ
ต้องห้ามในข้อ 12.-13. ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความจําเป็น ความเร่งด่วน ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้การ
พัฒนาในพื้นที่เป็นไปอย่างยั่งยืนและทั่วถึง 
2. การจัดทําคําของบประมาณในการดําเนนิโครงการชุมชน 

เพื่อให้การดําเนินโครงการชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์
ในการเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามการปรับปรุงประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) เป็น 7 แผนงาน ซึ่งแผนงานแต่ละด้านจะมีลักษณะ/ประเภทของโครงการที่อนุมัติให้ดําเนินการได้ ดังนี้  

แผนงาน ประเภทโครงการ แนวทางการจัดทําโครงการชุมชน 
แผนงานที่ 1 ด้านสาธารณสุข 
( เป้ าหมาย  :  ลด  หรือป้องกัน
ปัญหา สุขภาพของชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า) 
 
 

 - โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อยกระดับการบริการ 
สาธารณสุข 
- โครงการซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ และการสาธารณสุข 
- โครงการให้ความรู้ ป้องกัน และลดปัญหาด้านสุขภาพ 
- โครงการเวชศาสตร์ครอบครัว/จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้คําปรึกษาและการดูแลรักษา 
สขุภาพของคนในชุมชน 
- โครงการคลินิกพิเศษเพื่อให้การรักษานอกเวลา 
- โครงการส่งเสริมด้านการกีฬา การออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ 

- ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของพื้นที่ก่อนดําเนินการ 

- ต้องมีผู้ รับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่อง 

แผนงานที่  2 ด้ านการศึกษา
(เป้าหมาย :  เ พิ่มคุณภาพด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง เ ย า ว ช น แ ล ะ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐใน
พื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า) 
 

- โครงการให้ทุนการศึกษารายปี 
- โครงการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาชุมชน เช่น วิศวกร แพทยศาสตร์ 

เป็นต้น  
- โครงการจัดหาครูในวิชาที่ขาดแคลน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ของนักเรียน และเพิ่มศักยภาพครู 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรปกติของสถานศึกษาของรัฐ เช่น โครงการนักสืบสายน้ํา 
- โครงการปรับปรุง สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านการศึกษาและการเรียนการสอน 

- ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของพื้นที่ก่อนดําเนินการ 

- ต้องมีผู้ รับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่อง 
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แผนงาน ประเภทโครงการ แนวทางการจัดทําโครงการชุมชน 
- โครงการโรงเรียนต้นแบบ ตามแผนปฏิรูปการศึกษา 
- โครงการสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงอาคารโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา 

แผนงานที่ 3 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
(เป้าหมาย : เพิ่มรายได้ของชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า) 
 

- โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม  
  หรือหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ  
  การรับรองสถานภาพตามกฎหมายและดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
- โครงการส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต หรือเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าของวิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์ชุมชน 

- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มบุคคลที่มีการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานราชการ 

- โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เช่น โรงเพาะเห็ด คอกเลี้ยงสัตว์ 

- ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของพื้นที่ก่อนดําเนินการ 

- ต้องมีผู้ รับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่อง 

แผนงานที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
(เป้าหมาย : เพิ่มหรือบํารุงรักษา
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี) 
 

- โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงไฟฟ้าในชุมชน เช่น จัดหา
อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อสื่อสาร/เผยแพร่ข้อมูลให้คนในชุมชน 

- โครงการบริหารจัดการแนวกันไฟชุมชน 
- โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ 
- โครงการบริหารจัดการลําน้ําแบบครบวงจร รวมไปถึงการขุดลอกคลอง/คูระบายน้ํา 
- โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
- โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ/ป่าชุมชน 
- โครงการปรับปรุงระบบการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- โครงการปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อลด/เลิกการเผาซากและเศษวัสดุทางการเกษตร 

- ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของพื้นที่ก่อนดําเนินการ 
- ต้องมีผู้ รับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่อง 

แผนงานที่ 5 ด้านสาธารณูปโภค 
(เป้าหมาย : ยกระดับการเข้าถึง/
ครอบคลุม สาธารณูปโภคได้แก่ 
แหล่งน้ํา ถนน ประปา ไฟฟ้า ที่
เพียงพอของชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้า) 

- โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคตามแผนพัฒนาชุมชน/อําเภอ/จังหวัด ซึ่งไม่ซ้ําซ้อนกับงบประมาณ 
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาแหล่งน้ําชุมชน ถนน ประปา ไฟฟ้า 
- โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่งหน่วยงานราชการไม่มี
งบประมาณในการดําเนินการรองรับไว้ 

- ต้องเป็นหน่วยงานราชการเป็นผู้ดําเนินการโดยให้เสนอ
เฉพาะโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาตําบล/ชุมชน 

- ห้ามมิให้ดําเนินงานบนที่ดินส่วนบุคคล หรือพื้นที่สงวนหวง
ห้ามของทางราชการ ยกเว้นโครงการก่อสร้างระบบประปา 
หรือขุดเจาะน้ําบาดาล 
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แผนงาน ประเภทโครงการ แนวทางการจัดทําโครงการชุมชน 
 - ดําเนินการก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของพื้นที่ก่อน
ดําเนินการ 

- ต้องมีผู้ รับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่อง 

แผนงานที่ 6 ด้านพลังงานชุมชน 
(เป้าหมาย : ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ของโรงไฟฟ้าและชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า  การใช้พลังงาน
หมุนเวียน ลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน) 

- ผลิตผลผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและชุมชนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าใน
ชุมชน เช่น ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ ฯลฯ 

- โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานแก่ชุมชน 
- ส่งเสริมการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของชุมชน เช่น ติดแผงโซลาเซลล์ให้แก่
ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียนของรัฐ โรงพยาบาล และ รพ.สต. 

 

- ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของพื้นที่ก่อนดําเนินการ 

- ต้องมีผู้ รับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่อง 

แผนงานที่ 7 ด้านอื่นๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 
 

- โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
- โครงการปรับปรุง หรือสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของชุมชน เช่น ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร จัดหาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เสียงตามสาย เป็นต้น 

- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
- โครงการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ และเสียชีวิต 
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติ/กรณีฉุกเฉินตามประกาศ กกพ. กําหนด 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สําหรับพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเพื่อความ
ปลอดภัยในโรงเรียนของรัฐตามที่ กกพ. กําหนด โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานในการดูแลรักษาและ
รับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

- กําหนดวงเงินขั้นสูง ไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณ
โครงการชุมชนที่ได้รับจัดสรรรายปี (ไม่รวมเงินสมทบจากปี
ก่อนหน้า) แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี 

- ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของพื้นที่ก่อนดําเนินการ 

- ต้องมีผู้ รับผิดชอบดูแลรักษา และรับภาระค่าใชจ้่ายที่
เกี่ยวเนื่อง 

- ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ประกาศให้
ดําเนินการในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยให้คํานึงถึงความ
จําเป็น และดําเนินการโดยประหยัด 

- ให้มีการประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ชัดเจน 

- โครงการศึกษาดูงานให้รายงานผลการดําเนินงานแก่
สํานักงาน กกพ. ภายใน 30 วัน หลังดําเนินการแล้วเสร็จ 
เพื่อประกอบการติดตามประเมินผลต่อไป 

 



เอกสารแนบการปรับปรุงแบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง 
  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จึงกําหนดรูปแบบของเอกสารในการ
จัดทําข้อเสนอโครงการชุมชนและการนําเสนอแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุง ดังน้ี  
ลําดับ
ที่ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ แบบฟอร์ม เรื่อง 
1. กฟ. 97(3)-01 แบบฟอร์มแบบแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม เนื่องจากสามารถรวมเป็นแบบฟอร์ม

เดียวกันได้ จึงเสนอตัดแบบฟอร์ม กฟ. 
97(3)-02 ออก 

2. กฟ. 97(3)-02 แบบฟอร์มแบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อ
สํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศ 

3. กฟ. 97(3)-03 แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า -ปรับแผนงาน 7 ด้าน 
-ยกเลิกหน่วยงานท่ีเป็น คพรฟ. คงเหลือ 
หน่วยงานของรัฐ และเพ่ิม นิติบุคคลซ่ึงมา
จากการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนท่ีมี
สถานภาพทางกฎหมาย มูลนิธิ กลุ่มบุคคล
เป็นผู้ดําเนินโครงการเฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะแผนงานท่ี 7 

4. กฟ. 97(3)-04 แบบฟอร์มสรุปผลการกลั่นกรองโครงการชุมชน ของ 
คพรต. ปีงบประมาณ  

 -เสนอตัดแบบฟอร์ม กฟ. 97(3)-04 ออก 
เนื่องจากกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสู่ระดับพ้ืนท่ี 

5. กฟ. 97(3)-05 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการอนุมัติโครงการชุมชน
ของ คพรฟ. ปีงบประมาณ  

 -เสนอตัดแบบฟอร์ม กฟ. 97(3)-05 ออก 
เนื่องจากกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสู่ระดับพ้ืนท่ี 

6. กฟ. 97(3)-06 แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดของโครงการท่ีได้รับ
พิจารณาสนับสนนุตามแผนงานประจําปีงบประมาณ  

-ปรับแผนงาน 7 ด้านและแก้ไขรูปแบบให้
อยู่ในแนวต้ังโดยระบุเป็นหมายเลข 
-ยกเลิกหน่วยงานท่ีเป็น คพรฟ. คงเหลือ 
หน่วยงานของรัฐ และเพ่ิม นิติบุคคลซ่ึงมา
จากการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนท่ีมี
สถานภาพทางกฎหมาย มูลนิธิ กลุ่มบุคคล
เป็นผู้ดําเนินโครงการเฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะแผนงานท่ี 7  
-สามารถรวมแบบฟอร์ม กฟ. 97(3)-06 
และ กฟ. 97(3)-09 เข้าด้วยกนั 

7. กฟ. 97(3)-07/1 แบบฟอร์มการจัดทําคําของบประมาณในการบริหาร
จัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ปรับชื่อในรายจ่ายอ่ืนๆ (โครงการติดตาม
ประเมินผลโครงการชุมชน) 

8. กฟ. 97(3)-07/2 แบบฟอร์มประมาณในการค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายไตรมาส 

ปรับชื่อในรายจ่ายอ่ืนๆ (โครงการติดตาม
ประเมินผลโครงการชุมชน) 

9. กฟ. 97(3)-07/3 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ รายละเอียดคําขอ
งบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา 
97(3) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... หมวดรายจ่ายอ่ืน 

 คงเดิม 

10. กฟ. 97(3)-08 แบบฟอร์มสรุปเอกสารในการเสนอแผนงานประจําปี  ปรับรายชื่อแบบฟอร์มใหม่
11. กฟ. 97(3)-09 แบบฟอร์มรายชื่อโครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก คพรฟ.  เสนอตัดแบบฟอร์ม กฟ. 97(3)-09 ออก

เนื่องจากรวมกับแบบฟอร์ม กฟ. 97(3)-06 

เอกสารแนบ 2



 

ลําดับ
ท่ี 

เดิม ปรับปรุงใหม่ แบบฟอร์ม เรื่อง 
12. กฟ. 97(3)-10 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปรับให้เรียงตามลําดับ คพรฟ. และใส่เลข

แผนงานบนหัวตารางแทน 
13. กฟ. 97(3)-22 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารใน

การเสนอโครงการชุมชน สําหรับโครงการชุมชนท่ีมี
งบประมาณสูงกว่า 300,000 บาทต่อโครงการ 

เสนอตัดแบบฟอร์ม กฟ. 97(3)-22 ออก 
โดยให้ คพรฟ. ดําเนินการในข้ันตอน
ดังกล่าวในระดับพ้ืนท่ี 

14. กฟ. 97(3)-ย.1 แบบสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม  คงเดิม 
15. กฟ. 97(3)-ย.2 แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจาก

การดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
 คงเดิม 

16. กฟ. 97(3)-ย.3 แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 คงเดิม 

หมายเหตุ : ท้ังนี้ แบบฟอร์มลําดับอ่ืนๆ ไม่รวมอยู่ในการจัดทําและเสนอแผนงานประจําปี (ลําดับท่ี 11-21, 23 และอ่ืนๆ) 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : http://pdf.erc.or.th > ดาวน์โหลดเอกสาร > กองทุนมาตรา 97(3) > เอกสารดําเนินงาน ก และ ข 
หรือแสกน QR Code 

  
 

 

        


