
คุณฤดี ภริงคาร
ผูอํานวยการฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ความรูทั่วไปเก่ียวกับกองทุนพัฒนาไฟฟา



วัตถุประสงคของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

เพื่อปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงาน 
โดยใหแยกงานดังตอไปนี้ออกจากกัน

งานนโยบาย 

งานกํากับดูแล 

การประกอบกิจการพลังงาน

เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน 
และประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น 

เพื่อใหการประกอบกิจการพลังงาน

มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 

เพียงพอและทั่วถึง ในราคาที่เปนธรรม คุณภาพไดมาตรฐาน

ตอบสนองความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนาประเทศ
อยางย่ังยืน ในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อันสอดคลอง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



วัตถุประสงคของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

สงเสริมใหมีบริการดานพลังงานอยางเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเปน

ธรรมตอผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต

ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพการ

ใหบริการ

สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน 

และปองกันการใชอํานาจในทางมิชอบ

ในการประกอบกิจการพลังงาน

สงเสริมใหการบริการของระบบโครงขาย

พลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม โปรงใส 

และไมมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม



วัตถุประสงคของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม

ตอผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน

ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับใบอนุญาต

ในการมีสวนรวม เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน ภายใตหลักเกณฑที่ใหความ

เปนธรรมแกทุกฝาย

สงเสริมการใชพลังงานและการใชทรัพยากรในการ

ประกอบกิจการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

และความสมดุล ของทรัพยากรธรรมชาติ

สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการ

ประกอบกิจการไฟฟา ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย



คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชุดปจจุบัน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุลนางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานตนายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ

นางปจฉิมา ธนสันตินางดวงมณี โกมารทัตนายไกรสีห กรรณสูตนายพรเทพ ธัญญพงศชัย
(ประธานกรรมการ)

วาระการดํารงตําแหนง 

พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน



การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา

”กองทุนพัฒนาไฟฟา” ไดจัดต้ังขึ้นตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

• สนับสนุนการใหบริการไฟฟาไปยังทองท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง

• กระจายความเจริญไปสูทองถิ่น พัฒนาชุมชนในทองถิ่นท่ีไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินงานของโรงไฟฟา

• สงเสริมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา

ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย
• การนําสงเงินเขากองทุนและการใชจายเงินกองทุน เปนไปตามระเบียบ

ท่ี กกพ. กําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ (กพช.) 
• การบริหารเงินกองทุนฯ 

• สํานักงาน กกพ. เปนผูรับ-จาย-เก็บรักษา-บริหารจัดการฯ 

ตามระเบียบท่ี กกพ. กําหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ 

สํานักงาน กกพ.

• ตรวจสอบการดําเนินงานโดย สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

• รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอ กพช. รมว.พน. ครม. 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และเปดเผยตอสาธารณชน

Presenter
Presentation Notes
มีวัตถุประสงค์หลักคือ การกระจายความเจรืิญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประชาชนในพื้นที่เสียสละให้เกิดโรงไฟฟ้าขึ้น ตาม พรบ. จึงให้มีกองทุน เพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟู ให้กับประชาชนในพื้นที่ มากกว่า ในที่อื่น ๆ เงินกองทุน จะไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาลกองทุนต้องมีการตรวจสอบ โดยขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากประชาชนในพื้นที่ การใช้เงินต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้



เปาหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟาในป พ.ศ. 2558-2562
1. การดําเนินงานของกองทุนฯ สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูมีสวนไดเสีย

2. ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วิสัยทัศนกองทุนพัฒนาไฟฟา

“บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ  

โปรงใส เปนธรรม เสริมสรางการมีสวนรวม

เพ่ือใหคนไทยใชไฟฟาไดทั่วถึง และยั่งยืน”



แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟา พ.ศ. 2558-2562

ยุทธศาสตร

กองทุน

พัฒนาไฟฟา

เปนกลไกสนับสนุนการกํากับ

กิจการไฟฟาอยางทั่วถึงและเปนธรรม

ยุทธศาสตรที่ ๑

สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบ

กิจการไฟฟาที่มีผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมนอย

ยุทธศาสตรที่ ๓

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

รอบโรงไฟฟาและการส่ือสาร

อยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ ๒

เสริมสรางความรูดานไฟฟาและ

พัฒนาระบบงานกองทุนพัฒนาไฟฟา

ที่ตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย

ยุทธศาสตรที่ ๔



ชดเชย และอดุหนุนให้มีการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีด้อยโอกาส หรือ เพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทัว่ถึง หรือเพ่ือส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภมิูภาค 

ปี 2558 ปี 2559-2560 ปี  2561-2562

พฒันา/ฟ้ืนฟทู้องถ่ินท่ีได้รบัผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าตามแผนงานท่ีกาํหนด 

ชดเชย และอดุหนุนให้มีการให้บริการแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าทีด้่อยโอกาส ทัว่ถึง เป็นธรรม และพฒันาหรือฟ้ืนฟทู้องถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าทีมี่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย 

และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

การเสริมสร้างการกาํกบัดแูลกิจการพลงังาน

อย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม และเช่ือถือได้
ส่งเสริมกิจการพลงังานให้มีประสิทธิภาพ

และเสริมสร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม

คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลงังานและมีส่วนได้

เสียตามมิติในงานกาํกบักิจการพลงังาน
พฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ
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บริหารจดัการกองทุนพฒันาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โปรง่ใส เป็นธรรม 

เสริมสรา้งการมีส่วนรว่ม เพือ่ให้คนไทยใช้ไฟฟ้าได้ทัว่ถึง และยัง่ยืน

1. การดาํเนินงานของกองทุนฯ สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย

2. ระบบบริหารจดัการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เป็นกลไกสนับสนุนการกาํกบั

กิจการไฟฟ้าอย่างทัว่ถึง

และเป็นธรรม

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

และการสือ่สาร

อย่างทัว่ถึง

ส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน

และเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการประกอบ

กิจการไฟฟ้าทีมี่ผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมน้อย

เสริมสรา้งความรูด้้านไฟฟ้า

และพฒันาระบบงานกองทุน

พฒันาไฟฟ้า ทีต่อบสนองความ

คาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย

4

เป็นกลไกสนับสนุน

การรบั-จ่ายเงินกองทุนฯ 

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กบันโยบายของ กกพ. 

และยุทธศาสตรใ์นภาพรวม

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

ในพ้ืนทีป่ระกาศ โดยชุมชน เพือ่ชมุชน 

และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างชุมชน 

รวมทัง้มีการประชาสมัพนัธ์

สู่สาธารณชนอย่างทัว่ถึง 

เกิดนวตักรรมเทคโนโลยี

พลงังานสะอาด

และการประกอบกิจการไฟฟ้าทีมี่

ประสิทธิภาพ

และมีผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมน้อย 

ผูมี้ส่วนได้เสียมีความรู้ ความเข้าใจ

ด้านไฟฟ้าเพิม่ข้ึน และ

มีการพฒันาระบบงานและ

การบริหารจดัการทรพัยากรของ

กองทุนฯ อย่างเหมาะสม รวดเรว็ 

และมีประสิทธิภาพ

2
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ส่งเสริม สาธิตการใช้พลงังานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า ศึกษา วิจยั พฒันา ด้านพลงังานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ

ไฟฟ้า หรือการป้องกนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า

การพฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า

สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสาํนึก และการมีส่วนร่วมทางด้าน

ไฟฟ้า 

พฒันาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านไฟฟ้า

เสริมสร้างศกัยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพฒันาองคค์วามรู้ทางด้านไฟฟ้าในรปูแบบท่ีทนัสมยั สนับสนุนสร้างภมิูคุ้มกนั และเตรียมพร้อมรบัทุกสถานการณ์

วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร พ.ศ. 2558-2562
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แผนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา (ระยะสั้นและระยะปานกลาง 5 ป)

2558 2559 2560 2561 2562

• พัฒนาระบบงานสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ 

ในพ้ืนท่ีประกาศ และสํานักงาน กกพ. ใหรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

• เพ่ิมศักยภาพเจาหนาท่ีกองทุนฯ ในพ้ืนท่ีประกาศและ

สวนกลาง โดยจะสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงาน

ของกองทุนฯ ในพ้ืนท่ีประกาศ ใหมีระบบท่ีเปนมาตรฐาน

เดียวกันสําหรับการปฏิบัติการกองทุนท่ัวประเทศ สามารถ

ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานไดในแตละข้ันตอนของ

การดําเนินงานได 

• เรงดําเนินงานกองทุนฯ เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) และ

มาตรา 97(5)

• การดําเนินงานของกองทุนฯ สามารถ

ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวน

ไดเสีย

• ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ 

มีประสิทธิภาพ



ผลการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

การจัดเก็บรายได การใชจาย

ประมาณการ รับจริง 
(ณ 30 ก.ย. 57)

แผนท่ีไดรับ
อนุมัติ

จายจริง*
รวมผูกพัน

(ณ 30 ก.ย. 57)

ยอดคงเหลือ
(แผน-จายจริง)

(1) กิจการตามมาตรา 97(1) * 17,306 16,119 17,306 16,507 799
- เงินชดเชยรายได 14,162 12,761 14,162 13,168 994
- เงินอุดหนุนผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาส 3,144 3,358 3,144 3,339 -195*

(2) กิจการตามมาตรา 97(2) -
(3) กิจการตามมาตรา 97(3) 3,391 3,098 2,055 2,055 -
(4) กิจการตามมาตรา 97(4) 445 - 0 -
(5) กิจการตามมาตรา 97(5) 183 - 0 -
(6) กิจการตามมาตรา 97(6) 163 161 201 78 123

รวมท้ังสิ้น 21,488 19,378 19,562 18,640 922

หมายเหตุ: * การใชจายเงินตามมาตรา 97(1) เปนขอมูล 11 เดือน โดยในการดําเนินงานดังกลาวมีงบประมาณคงเหลือจากปกอนหนาเพียงพอตอการใชจาย

หนวย : ลานบาท



ประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ประมาณการรายจาย กองทุนพัฒนา

ไฟฟา เพ่ือกิจการตามมาตรา

ปงบประมาณ
รวมปงบประมาณ

2558-25622558 2559 2560 2561 2562

มาตรา 97(1) 17,419 17,570 17,700 17,835 17,944 88,468

- เงินชดเชยรายได 14,194 14,194 14,194 14,194 14,194 70,970

- เงินอุดหนุนผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส 3,225 3,376 3,506 3,641 3,750 17,498

มาตรา 97(2) - - - - - -

มาตรา 97(3)* 3,246 2,448 2,542 2,618 2,697 13,551

มาตรา 97(4) 435 930 930 930 930 4,155

มาตรา 97(5) 174 361 318 388 342 1,583

มาตรา 97(6)* 294 124 129 133 137 817

รวมทั้งสิ้น 21,568 21,433 21,619 21,904 22,050 107,678

หมายเหตุ ป 2558 ไดประมาณการใชจายเงินตามมาตรา 97(3) โดยรวมเงินท่ีเหลือจายจากกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 930 ลานบาท และ 

มาตรา 97(6)  โดยรวมเงินเหลือจายจากกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 รวมจํานวน 132.51 ลานบาท

หนวย : ลานบาท



แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟา ป พ.ศ. 2558-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 เปนกลไก

สนับสนุนการกํากับกิจการ

ไฟฟาอยางท่ัวถึงและเปน

ธรรม

1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูประกอบการ

1.2 จัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการใชงาน

ระบบสารสนเทศ

1.3 สนับสนุนขอมูลผูประกอบการ และการ

ตัดสินใจของผูบริหาร

เปนกลไกสนับสนุนการรับจายเงินกองทุน

พัฒนาไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับนโยบายของ กกพ. และยุทธศาสตรใน

ภาพรวม

ยุทธศาสตร ท่ี 2 สงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน

รอบ โ ร ง ไฟฟ า และกา ร

สื่อสารอยางท่ัวถึง

2.1 กระจายอํานาจลงสูชุมชน ใหชุมชนมีสวน

รวมในการติดสินใจต้ังแตเริ่มแรก

2.2 สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธ  ให

ความรูแกชุมชนรอบโรงไฟฟา

2.3 เพิ่มชองทางใหชุมชนเขาถึงแหลงขอมูล

และมีสวนรวมในการบรหิารจัดการกองทุน

2.4 สรางเครือขายพันธมิตร

ชุ ม ชนร อ บ โ ร ง ไ ฟ ฟ า มี ส ว น ร ว ม ในก า ร

ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่

ประกาศ โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสนับสนุน

ใหเกิดความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ชุ มชน  ร ว มทั้ ง  มี ก า รประช าสั มพั น ธ สู

สาธารณชนอยางทั่วถึง



แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟา ป พ.ศ. 2558-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (ตอ)
ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  3  พั ฒ น า

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

และการประกอบกิจการไฟฟา

อยางมีประสิทธิภาพ และเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

3.1 สงเสริมใหมีการวิจัย พัฒนาและสาธิต

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด พรอมผลักดัน

ผลงานวิจัยใหมีการตอยอดเชิงพาณิชย 

เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและ

การประกอบกิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและ

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสราง

ความรูดานไฟฟา และพัฒนา

ระบบงานกองทุนพัฒนาไฟฟา

ท่ีตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย

4.1 สรางความรู ความเขาใจ เผยแพร และ

ถายทอดขอมูลกองทุนพัฒนาไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับ

4.2 พัฒนาระบบงานและการสรางบุคลากร

เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต

ผูมีสวนไดเสียมีความรู ความเขาใจดานไฟฟา

เพิ่มข้ึน และมีการพัฒนาระบบงานและการ

บริหารจัดการทรัพยากรของกองทุนพัฒนา

ไ ฟ ฟ า อ ย า ง เ หม า ะ ส ม  ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ



แผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

(จําแนกตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟา)

กองทุนพัฒนาไฟฟา แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

มาตรา 97(1) สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการรับเงินจากผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา และจายเงินเพื่อการชดเชยรายได

ระหวางการไฟฟาและการอุดหนุนผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส ในลักษณะเปนการสงผานคาใชจายตามนโยบายของ

ภาครัฐผานกลไกกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามนโยบายของ กกพ. และ กพช.

มาตรา 97(2) สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการรับเงินจากผูรับใบอนุญาตศูนยควบคุมระบบไฟฟา และจายเงินเพื่อชดเชยใหผูใช

ไฟฟาผานคาไฟฟาตามสูตรเอฟที ในลักษณะเปนการสงผานคาใชจายตามนโยบายของภาครัฐผานกลไกกองทุน

พัฒนาไฟฟาเปนกรณีๆ (ถามี)

มาตรา 97(3) - สํานักงาน กกพ. ไดจัดทําประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณโดยจัดสรรจากเงินที่ไดรับจากผูรับใบอนุญาต

ผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 95 ใหกับกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ เปนเงินประมาณ 2,267.32 ลานบาท

ตามกรอบวงเงินงบประมาณและแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจาก กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 27/2557 

(ครั้งที่ 276) เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และการจัดสรรเงินเหลือจายจากกรอบงบประมาณป พ.ศ. 2557 ที่

ไดรับอนุมัติจาก กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 38/2557 (ครั้งที่ 287) เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2557

มาตรา 97(4) และ

มาตรา 97(5)

สํานักงาน กกพ. จัดทํารายละเอียดประกาศการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาเสนอคณะอนุกรรมการ

กล่ันกรองแผนงานและโครงการฯ ตลอดจน การนําเสนอหลักเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชจาย

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาดังกลาวตอ กกพ. โดยในเบื้องตนไดประมาณการวาจะสามารถเรียกเก็บเงินจากผูรับ

ใบอนุญาตจําหนายไฟฟาเขากองทุนพัฒนาไฟฟาไดประมาณเดือนมกราคม 2558 และคาดวาจะเริ่มเปดรับ

โครงการในเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป 



แผนการดําเนินงานของกองทุนพฒันาไฟฟา เพือ่กิจการตามมาตรา 97(3)

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 

เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(3)

แผนงานท่ีไดรับอนุมัติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ลาน

บาท)

กรอบการใชจายประจําป 

พ.ศ. 2558 (ลานบาท)

กองทุนประเภท ก และ ข 2,055.40 3,188.42

- งบประมาณบริหารจัดการ 248.77 202.10

- งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 1,806.63 2,986.32

กองทุนประเภท ค - 57.63

รวมท้ังสิ้น 2,055.40 3,246.05

หนวย : ลานบาท



วัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟา

มีวัตถุประสงค 6 ประการ (ตามมาตรา 97 ของ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550)

(1) เพ่ือชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซ่ึงใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดอย

โอกาส หรือเพ่ือมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง

(2) เพ่ือชดเชยผูใชไฟฟาซ่ึงตองจายอัตราคาไฟฟาแพงขึ้น จากการที่ผูรับใบอนุญาต

ที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟาเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในการผลิตไฟฟา

(3) เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา

(4) เพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

(5) เพ่ือสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวม

ทางดานไฟฟา

(6) เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน

Presenter
Presentation Notes
วัตถุประสงค์ของกองทุน มี 6 ประการประการสำคัญ ที่เกี่ยวกับชุมชน คือ ส่วนที่ 3 คือ พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประชาชนเสียสละให้มีการตั้งโรงไฟฟ้า ประชาชนในพื้นที่ ก็ได้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะทำให้พื้นที่พัฒนามากยิ่งขึ้น



การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เนนการมีสวนรวมของชุมชน

Presenter
Presentation Notes
กกพ. ได้กำหนดนโยบายในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) หรือ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) ผ่านการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลในการคัดเลือกโครงการ 



การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ไมใชเงิน CSR ของโรงไฟฟา เนื่องจากประชาชนทั้งประเทศ 

เปนผูรับภาระคาใชจาย ตนทุนในการผลิตกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น

เก็บเงินผานโครงสรางคาไฟฟา

หนวยไฟฟาที่โรงไฟฟาผลิตเพ่ือใชเองและขายใหลูกคาตรง 
(ผลิตเทาไหร กอใหเกิดผลกระทบ ก็ตองรับผิดชอบใหกับชุมชน)

คากอสรางโรงไฟฟา (ชวงกอสราง)

คา Ft ในชวงผลิตไฟฟา (ตามประเภทเช้ือเพลงิ)

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเก็บมาจากประชาชนทั้งประเทศ 

การใชจายก็ตองอยูภายใตกรอบที่ กกพ. กําหนด

รวมทั้งมีการตรวจสอบ และรายงานผลการใชจายตอสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี ฯลฯ

Presenter
Presentation Notes
เงินกองทุน ไม่ใช่เงิน CSR ของโรงไฟฟ้า เป็นเงินที่ประชาชนทั้งประเทศ ช่วยกันจ่าย ผ่านค่า FT และค่าต้นทุนค่าไฟฟ้าดังนั้น การใช้จ่ายเงินก็ต้องอยู่ในกฏเกณฑ์ ที่ กกพ. กำหนด ซึ่งจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้เพราะกองทุน ก็ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงาน ให้กับ ครม. สภาผู้แทนราษฎร และ สตง�โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นเงินของประชาชน ก็ต้องมีการตรวจสอบ จากประชาชนในส่วนต่าง ๆ อยู่แล้วก่อนอื่น ขอให้ชมวีดีโอ ที่แสดงถึงที่มาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สัก 2 นาที



กรอบงบประมาณ ป พ.ศ. 2558

ท่ี ช่ือกองทุน เขต คาบริหารจัดการ โครงการชุมชน รวม

1 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 1 15.52 384.43 399.95

2 กองทุนพัฒนาไฟฟาเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง

8 18.61 675.70 694.31

3 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 8 10.66 143.21 153.87

4 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดชลบุรี 1 8 7.43 73.39 80.82

5 กองทุนพัฒนาไฟฟาขนอม 11 5.39 92.88 98.27

6 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา 12 10.91 124.85 135.76

7 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาพระนครใต 13 9.18 110.25 119.43

กองทุนประเภท ก จํานวน 7 กองทุน 77.70 1,604.71 1,682.41

หนวย : ลานบาทกองทุนประเภท ก จํานวน 7 กองทุน



กรอบงบประมาณ ป พ.ศ. 2558

ท่ี ช่ือกองทุน เขต คาบริหารจัดการ โครงการชุมชน รวม

1 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดนครสวรรค 1 3 1.06 6.42 7.48

2 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดขอนแกน 1 (เปล่ียนจากเดิม 

กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด)

4 0.28 1.62 1.90

3 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดขอนแกน 2 (เปล่ียนชื่อจากเดิม 

กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท น้ําตาลมิตรภูเวียง จํากัด)

4 0.25 1.43 1.68

4 กองทุนพัฒนาไฟฟาเข่ือนลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัด

นครราชสีมา

6 0.59 3.92 4.51

5 กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร จํากัด 6 0.52 3.25 3.77

6 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดสุรินทร 1 6 0.09 0.57 0.66

7 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 6 0.17 1.04 1.21

8 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดชลบุรี 2 8 5.30 45.79 51.09

9 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดชลบุรี 3 8 4.16 34.91 39.07

10 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดระยอง 1 8 3.30 26.59 29.89

11 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดระยอง 2 8 2.21 16.17 18.38

12 กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 8 2.13 37.41 39.54

13 กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท กัลฟ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด 8 1.05 6.35 7.40

กองทุนประเภท ข จํานวน 22 กองทุน หนวย : ลานบาท



กรอบงบประมาณ ป พ.ศ. 2558

ท่ี ช่ือกองทุน เขต คาบริหารจัดการ โครงการชุมชน รวม

14 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟากระบ่ี 11 1.82 13.46 15.28

15 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาเข่ือนรัชชประภา 

จังหวัดสุราษฎรธานี

11 0.92 9.51 10.43

16 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาเข่ือนบางลาง และโรงไฟฟา

เข่ือนบานสันติ จังหวัดยะลา

12 0.56 3.17 3.73

17 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดยะลา 1 (เดิมกองทุนพัฒนาไฟฟา 

บริษัท กัลฟ ยะลา กรีน จํากัด)

12 0.18 1.19 1.37

18 กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร แอนด

อิเล็คทริค จํากัด

13 2.20 18.67 20.87

19 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดสมุทรปราการ 1 13 1.15 10.67 11.82

20 กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดสมุทรปราการ 2 13 0.97 7.53 8.50

21 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก กรุงเทพมหานคร 13 0.26 1.50 1.76

22 กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ 13 4.62 34.86 39.48

กองทุนประเภท ข จํานวน 22 กองทุน 33.79 286.03 319.82

รวมทั้งสิ้น 29 กองทุน 111.49 1,890.74 2,002.23

หนวย : ลานบาท
กองทุนประเภท ข จํานวน 22 กองทุน



แนวทางการขอรับโอนเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักงาน กกพ. ไดมีหนังสือที่ สกพ 5502/6312 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 แจงประธาน 

คพรฟ. เพ่ือซักซอมแนวทางการขอรับโอนเงินงบประมาณ

ขอใหกองทุนพัฒนาไฟฟาฯ จัดสงหนังสือแจงความประสงคการขอรับโอนเงินเม่ือใกลถึงกําหนดการ

จายเงิน พรอมเอกสารที่เก่ียวของ มายังสํานักงาน กกพ. เพ่ือประกอบการพิจารณาโอนเงิน

ประกอบดวย

• แผนการใชจายเงินและผลการเบิกจายเงินรายไตรมาส (ถามี)

• รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจายในปงบประมาณกอนหนา 

โดยจําแนกเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชน และคาใชจายบริหารจัดการ

• สงคืนเงินใหสํานักงาน กกพ. อยางนอยปละ 1 ครั้ง

• สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินคงเหลือในปจจุบัน (ยกเวนธนาคารกรุงไทย)



คาธรรมเนียมในการโอนเงินคงเหลือในพ้ืนที่ (กรณีพิเศษ)

สํานักงาน กกพ. ไดประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อขออัตรา

คาธรรมเนียมในการฝากเงินขามจังหวัดกรณีคงเหลือคืนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา 

เขาบัญชีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เปนกรณีพิเศษ

อัตราเดิม

อัตราหม่ืนบาทละ 10.- บาท 

สวนเกินคิดตามสวนเลขหลักพัน 

คาบริการขั้นต่ํา 10.- บาท 

และคาบริการขอโอนรายการละ 20 บาท 

ปรับปรุงเปน

อัตราหม่ืนบาทละ 10.- บาท 

สวนเกินคิดตามสวนเลขหลักพัน 

คาบริการขั้นต่ํา 10.- บาท สูงสุดไมเกิน 500.- บาท

และคาบริการขอโอนรายการละ 20 บาท 



รายละเอียดเพ่ิมเติม หรือ ตองการติดตอสอบถาม

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท 02-207-3599 

โทรสาร 02-207-3502

Website: http://pdf.erc.or.th

Facebook : powerfundpage

สายดวนกองทุนพัฒนาไฟฟา 1204



จบการนําเสนอ/ตอบคําถาม
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