
คณุฤด ีภริงคาร
ผูอํานวยการฝายบริหารกองทุนพฒันาไฟฟา

สํานกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลังงาน

วันพฤหสับดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ณ คาํแสด ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพฒันาไฟฟาที่เกี่ยวของกับ คพรฟ.
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2

หวัขอในการนาํเสนอ

• ความเปนมา วตัถุประสงค และแผนยทุธศาสตรกองทุนพฒันาไฟฟา

• การบริหารจัดการกองทุนพฒันาไฟฟาตามมาตรา 97(3)

• การดําเนนิงานกองทุนพฒันาไฟฟาในปจจุบัน

• ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559



ความเปนมา วัตถุประสงค 

และแผนยทุธศาสตรกองทุนพฒันาไฟฟา
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การจดัตั้งกองทนุพฒันาไฟฟา

”กองทนุพฒันาไฟฟา” ไดจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 

โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อ

• สนับสนุนการใหบรกิารไฟฟาไปยังทองที่ตางๆ อยางทั่วถึง

• กระจายความเจรญิไปสูทองถิ่น พฒันาชุมชนในทองถิ่นที่ไดรบัผลกระทบ

จากการดาํเนินงานของโรงไฟฟา

• สงเสรมิพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกจิการไฟฟา

ที่มผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
• การนําสงเงนิเขากองทนุและการใชจายเงนิกองทนุ เปนไปตามระเบยีบ

ที ่กกพ. กําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

พลงังานแหงชาต ิ(กพช.) 
• การบรหิารเงนิกองทนุฯ 

• สํานักงาน กกพ. เปนผูรบั-จาย-เกบ็รกัษา-บรหิารจดัการฯ 

ตามระเบยีบที่ กกพ. กําหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ 

สํานักงาน กกพ.

• ตรวจสอบการดาํเนินงานโดย สํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) 

• รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปตอ กพช. รมว.พน. ครม. 

สภาผูแทนราษฎรและวฒุิสภา และเปดเผยตอสาธารณชน
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คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) ชดุปจจบุัน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุลนางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานตนายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ

นางปจฉิมา ธนสันตินางดวงมณี โกมารทตันายไกรสหี กรรณสูตนายพรเทพ ธัญญพงศชัย
(ประธานกรรมการ)

วาระการดํารงตําแหนง 

พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน
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โครงสร้างการบรหิารกองทนุพัฒนาไฟฟ้า

คณะกรรมการกํากบักจิการพลังงาน

สํานักงาน กกพ.

กองทุนพฒันาไฟฟา

เพื่อกจิการ

ตามมาตรา 97

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

แผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟา

เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)

คณะอนุกรรมการประเมนิผล

การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา

ฝายบริหารกองทนุ

พฒันาไฟฟา

กํา
กับ

ดูแ
ล

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร

ตรวจสอบภายใน

ผูรับใบอนุญาตผลติไฟฟา

นําสงเงิน

ฝายสาํนักงาน 

ประจําเขต
(สนง. กกพ. ประจําเขต)

คณะกรรมการ

บริหารกองทนุพัฒนาไฟฟา



วัตถุประสงคของกองทุนพฒันาไฟฟา
(1) ชดเชยและอุดหนนุผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟา ซึ่งใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส
หรือเพื่อมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง

(6) เปนคาใชจายในการบริหารกองทนุ
      1) สํารองกรณีฉกุเฉนิ 
        2) อุดหนุนทองถิ่นฯท่ีไดรบัจดัสรรเงินนอยไมเพยีงพอ
            ตอการพฒันาหรอืฟนฟทูองถิ่น
        3) การบรหิารจดัการกองทุนฯ

กองทนุ
พฒันาไฟฟา

(2) ชดเชยผูใชไฟฟาซึ่งตองจายคาไฟฟาแพงข้ึน
จากการที่ผูรับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟา
เลอืกปฏบิัติอยางไมเปนธรรมในการผลติไฟฟา

(4) สงเสริมการใชพลงังานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

ผูรับใบอนุญาตผลติไฟฟา

นําสงเงินเขากองทนุพัฒนาไฟฟา 

≈ 2,000 ลานบาท/ป

    โดยผูรับใบอนญุาตผลิตไฟฟา

 จะนําภาระเงนิกองทุนฯ ไปเปน

  สวนหนึ่งของคาไฟฟาที่เรียกเก็บจาก

ผูใชไฟฟาทั่วประเทศ

(5) สงเสริมสงัคมและประชาชนใหมีความรู
 ความตระหนกั และมีสวนรวมทางดานไฟฟา

(3) การพฒันาและฟนฟทูองถิ่นที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนนิงานของโรงไฟฟา
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เปาหมายของกองทนุพฒันาไฟฟาในป พ.ศ. 2558-2562
1. การดําเนนิงานของกองทุนฯ สามารถตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

2. ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วิสัยทศันกองทุนพฒันาไฟฟา

“บริหารจัดการกองทนุพฒันาไฟฟาอยางมปีระสิทธภิาพ  

โปรงใส เปนธรรม เสริมสรางการมีสวนรวม

เพื่อใหคนไทยใชไฟฟาไดทั่วถงึ และยั่งยนื”
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แผนยทุธศาสตรกองทนุพฒันาไฟฟา พ.ศ. 2558-2562

ยทุธศาสตร

กองทนุ

พฒันาไฟฟา

เปนกลไกสนับสนุนการกาํกบั

กจิการไฟฟาอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน

และเทคโนโลยีท่ีใชในการประกอบ

กจิการไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย

ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

รอบโรงไฟฟาและการส่ือสาร

อยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรที่ 2ยุทธศาสตรที่ 2

เสริมสรางความรูดานไฟฟาและ

พัฒนาระบบบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา

ท่ีตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย

ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 4
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เปนกลไกสนบัสนนุการกํากบักจิการ

ไฟฟาอยางทั่วถึงและเปนธรรม

เปนกลไกสนบัสนนุการกํากบักจิการ

ไฟฟาอยางทั่วถึงและเปนธรรม

1

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนรอบ

โรงไฟฟา และสื่อสารอยางทั่วถึง

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนรอบ

โรงไฟฟา และสื่อสารอยางทั่วถึง

2

สงเสริมการใชพลงังานหมุนเวียน และ

เทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

สงเสริมการใชพลงังานหมุนเวียน และ

เทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

3

เสริมสรางความรูดานไฟฟา และพฒันาระบบ

บริหารกองทนุพัฒนาไฟฟาที่ตอบสนองความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสยี

เสริมสรางความรูดานไฟฟา และพฒันาระบบ

บริหารกองทนุพัฒนาไฟฟาที่ตอบสนองความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสยี

4

ยุทธศาสตร เปาหมาย
เปนกลไกสนับสนุนการรับจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของ กกพ. 

และยุทธศาสตรในภาพรวม

ชุมชนรอบโรงไฟฟามีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทนุ

พัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศ โดยชุมชน เพ่ือชุมชน และ

สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางชุมชน 

รวมทั้งมีการ ประชาสัมพันธสูสาธารณชนอยางทั่วถึง 

เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการประกอบ

กิจการไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย 

ผูมีสวนเก่ียวของมีความรู ความเขาใจดานไฟฟาเพ่ิมข้ึน และ

มีการพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทนุ

พัฒนาไฟฟาอยางเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรและเปาหมายกองทนุพฒันาไฟฟา พ.ศ. 2556-2560
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การใชจายเงนิกองทนุพฒันาไฟฟา เนนการมีสวนรวมของชุมชน
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การใชจายเงนิกองทนุพฒันาไฟฟา

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

เงนิกองทุนพฒันาไฟฟา เปนเงนิของประชาชนทั้งประเทศ เปนผูรับภาระคาใชจาย

 ตนทุนในการผลติกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น

เกบ็เงนิผานโครงสรางคาไฟฟา

หนวยไฟฟาที่โรงไฟฟาผลติเพื่อใชเองและขายใหลูกคาตรง 
(ผลิตเทาไหร กอใหเกิดผลกระทบ ก็ตองรับผิดชอบใหกับชุมชน)

คากอสรางโรงไฟฟา (ชวงกอสราง)

คา Ft ในชวงผลิตไฟฟา (ตามประเภทเช้ือเพลิง)

เงินกองทุนพฒันาไฟฟาเก็บมาจากประชาชนทั้งประเทศ 

การใชจายกต็องอยูภายใตกรอบที่ กกพ. กาํหนด

รวมทั้งมีการตรวจสอบ และรายงานผลการใชจายตอสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี ฯลฯ
12



การบรหิารจดัการกองทุนพฒันาไฟฟาตามมาตรา 97(3)
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การบริหารกองทนุพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)

การชดเชย เยียวยาผู้ได ้รับ

ผลกระทบ

แผนพัฒนาโครงการช ุมชน

• ของช ุมชน โดยช ุมชน

•เพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ

ช ุมชน และชีวิตความเป็นอยู่ที�ดขีึ�น
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เงนิกองทุนพฒันาไฟฟาเพื่อการพฒันาหรือฟนฟทูองถิ่น

ที่ไดรับผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟา

15

เชื้อเพลิง สตางค/หนวย

กาซธรรมชาติ 1.0

นํ้ามันเตา, ดเีซล 1.5

ถานหิน, ลิกไนต 2.0

พลงังานหมุนเวียน

- ลม และแสงอาทิตย

- พลงันํ้า

- กาซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษวัสดุ

เหลือใช ขยะชุมชน และอื่นๆ

1.0

2.0

1.0

ระหวางกอสราง 50,000 บาท/เมกะวัตต /ป หรอืไมนอยกวา  

50,000 บาท/ป (เฉพาะรายใหม) 

ระหวางการผลิต 1-2 สตางค/หนวย ตามปรมิาณพลงังานไฟฟาท่ีผลิต 

ตามชนิดของเชื้อเพลิง ดงัน้ี

v เงินกองทุนรอบโรงไฟฟาเดิมที ่กฟผ. เก็บรักษาไวและโอนให สํานักงาน 

กกพ. เพื่อจดัสรรใหชมุชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาเดิม

v เงินกองทุนพัฒนาชมุชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาที่แจงความประสงคในการ

บริจาค

v เงินที่ผูรับใบอนุญาตผลติไฟฟา

นําสงเขากองทนุพัฒนาไฟฟา

    โดยผูรับใบอนญุาตผลิตไฟฟา

 จะนําภาระเงนิกองทุนฯ ไปเปน

  สวนหนึ่งของคาไฟฟาที่เรียกเก็บจาก

ผูใชไฟฟาทั่วประเทศ

≈ 2,000 ลานบาท/ป
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ผูแทน อบต. 

หรอืเทศบาล

ไมเกิน 3 คน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลังงาน

กองทุนพัฒนาไฟฟา 
เพ่ือการพัฒนาหรอืฟนฟูทองถ่ินท่ีไดรบัผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา

กองทุนประเภท ก
(เงิน >50 ลานบาท/ป)

กองทุนประเภท ข
(เงินมากกวา 1 ลานบาท  แตไมเกิน 50 ลานบาท/ป)

กองทุนประเภท ค 
(เงิน≤1 ลานบาท/ป)

คพรต. ≥ 7 คน

ภาคประชาชน 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 

ภาคประชาชน 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 

ผูแทนภาครฐั 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภาคประชาชน

หมูบานละ 1 คน 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 

ภาคอื่นๆผูแทนสวนราชการ 

องคกรชุมชนตางๆ

คพรฟ. 15-35 คน

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ

•ผวจ.แตงต้ัง

•พน. แตงต้ัง

•สนง.กกพ.

ผูแทนภาครฐั 

ผูทรงคณุวุฒิ

ผานการประชาคม

หมูบาน
ผานการประชาคม

หมูบาน

โดย พน. แตงตั้งผูแทนในกองทุน

   - ประเภท ก จาํนวน 2 คน 

   - ประเภท ข จาํนวน 1 คน

คพรฟ. 15-35 คน

คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง

แผนงานและโครงการ

คณะอนุกรรมการประเมินผล

การดําเนินงาน

√โครงสรางการบรหิารเงนิกองทนุพฒันาไฟฟาโครงสรางการบรหิารเงนิกองทนุพฒันาไฟฟา
  เพื่อการพฒันาและฟนฟทูองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟา



อํานาจหนาที่ของ คพรฟ.
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สงเสริม

สนับสนุน
กํากบัดแูล

ดาํเนนิการ/

จัดทํา/อนมุตัิ

เสนอ กกพ. 

พจิารณา

อนมุัติ/เห็นชอบ

- จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงานประจําป 
แผนการจัดสรรเงิน

- อนุมัติโครงการชุมชน เพื่อพฒันาฟนฟูทองถิ่น
- จัดทําสัญญา/ขอตกลงโครงการชุมชน         
เบิกจายเงินเพื่อดําเนินโครงการชุมชน

- จัดจาง และแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี
- จัดประชุม คพรฟ. อยางนอย 3 เดือนคร้ัง
- ประชาสัมพนัธ เผยแพรขอมูลและผลการ
ดําเนินงานกองทนุในพื้นทีป่ระกาศ

- แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพจิารณา/กระทาํ
การอยางใดตามที่ คพรฟ. มอบหมาย

- ปฏบิัติงานอื่นใดตามที่ กกพ./สํานักงาน กกพ. 
มอบหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
บริหารเงินกองทนุฯ 

- สํารวจความตองการของประชาชน

- สํารวจผลกระทบจากการดําเนินงาน

ของโรงไฟฟา

- การดําเนินงานแบบมสีวนรวมของ

ภาคสวนตางๆ 

- การบัญชี การเงิน การพสัดุ และรายงาน
สถานะการเงินกองทนุตอสํานักงาน กกพ.

- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการชุมชน 

- การดําเนินงานตามระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑ 
แนวทาง วิธีการที่ กกพ. กําหนด

- เสนอแผนยุทธศาสตร แผนงานประจาํป 

และแผนการจดัสรรเงิน (ตามคูมอืที่

สํานักงาน กกพ. กําหนด)

- เสนอปรับปรุงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก

การดําเนินงานของโรงไฟฟา/การกําหนด

พื้นที่ผูมสีิทธิไดรับผลประโยชน (ตามความ

จาํเปน พรอมเหตุผลและเอกสาร

ประกอบการพิจารณา)

- เสนอแนะระเบียบที่เกี่ยวของเทาที่จาํเปน 

ในกรณีระเบียบ กกพ. ไมครอบคลุมการ

ดําเนินงานในพื้นที่ซ่ึงมลีักษณะเฉพาะ

อาํนาจหนาที่

ของ คพรฟ.
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การใชจายเงนิกองทุนพฒันาไฟฟา

การใชจายเงนิกองทุน

สนง.กกพ. ดาํเนินกจิการตาม ม. 97(6) 

จาก กกพ. 

สนง.กกพ. ดาํเนินกจิการตาม ม. 97(6) 

1) สํารองไวใชในกรณีฉกุเฉนิ 

2) อุดหนุนใหกบัทองถิ่นท่ีไดรบัการจดัสรรเงิน

นอยไมเพยีงพอตอการพฒันาหรอืฟนฟู

ทองถิ่น (กองทุนประเภท ค)

3) เพื่อการบรหิารจดัการกองทุน

โดยใชจายตามแผนงานประจาํปท่ีไดรบัอนุมัติ

จาก กกพ. 

5 %

95 %

จัดสรรใหคณะกรรมการกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ เพื่อใชในการ

พฒันาหรือฟนฟูทองถ่ินรอบโรงไฟฟา

18

คาบริหารจดัการ 

5-15%

โครงการชุมชนประมาณ 85% 

(ผานการประชาคม)

เงินงบประมาณ 
(ลานบาท)

อัตราคา
บรหิาร
(รอยละ)

คาบรหิารสะสม
สูงสุดของขั้น (ลาน

บาท)

ไมเกนิ 5 15 0.750

> 5-10 12.5 1.375

> 10-50 10 5.375

> 50-100 7.5 9.125

> 100-150 5 11.625

มากกวา 150 2.5 > 11.625

ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอรับเงินสนับสนนุจากกองทนุฯ

1. สงเสริมคุณภาพชวิีต สุขภาพและ

สุขภาวะ

6. พฒันาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

2. พฒันาอาชีพ 7. พฒันาชุมชน

3. พฒันาการเกษตร 8. อนุรกัษและฟนฟสูิ่งแวดลอม

4. พฒันาเศรษฐกจิชุมชน 9. ฉกุเฉนิและชวยเหลือผูทุกขยากเดอืดรอน

5. พฒันาคุณภาพชวิีต 10. พฒันาศักยภาพผูท่ีเกี่ยวของกบักองทุน

11. โครงการและแผนงานอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพฒันาชุมชนฯ ตามท่ี กกพ. เห็นชอบ



การจดัทําแผนงานประจาํป เพื่อการพฒันาและฟนฟทูองถิ่นที่ไดรบั

ผลกระทบจากการดาํเนนิงานของโรงไฟฟา

การจดัทําแผนงานประจาํป เพื่อการพฒันาและฟนฟทูองถิ่นที่ไดรบั

ผลกระทบจากการดาํเนนิงานของโรงไฟฟา

คพรต./คพรฟ. จดัเวทีประชาคมหมูบานเพื่อสํารวจความตองการ

ประชาชน บูรณาการแผน และกลั่นกรองโครงการชมุชน ผูเสนอโครงการจดัทําขอเสนอโครงการชุมชนตามแบบท่ี สกพ. 

กาํหนด

คพรฟ. อนุมัตโิครงการชุมชนตาม

หลักเกณฑท่ี กกพ. กาํหนด
แจงผลการพจิารณาภายใน 30 วันนับจากวันพิจารณาแลวเสรจ็

จดัทําแผนงานประจาํปคพรฟ.
1. แผนยุทธศาสตรและกรอบการจัดสรรเงิน
2. ผลสาํรวจความตองการประชาชน
3. ผลการศึกษา/ประเมนิ/วิจัยผลกระทบ (เฉพาะ 

กองทุนประเภท ก)
4. แผนการปฏิบัติงานประจําป
5. ประมาณการคาใชจายในการบรหิารจัดการ

ใหความเห็นประกอบแผนงาน

ประจาํป
ผวจ.

แจงการพจิารณาภายใน 15 วันทําการ

คพรฟ. สงแผนงานประจําปและความเห็น ผวจ. ให 

สนง.กกพ. นําเสนอ กกพ. พิจารณาอนุมัติ

อนุมตัิแผนงานประจาํปของ 

คพรฟ.
กกพ.

1

2

3

4

5

สนง.กกพ. นําเสนอแผนงานประจาํปของ 

คพรฟ.

6

เมื่อไดรบัอนุมัตแิผนงานประจําปแลว 

สนง. กกพ. จะโอนเงินให คพรฟ. เปนรายไตรมาส 

โดยพจิารณาถงึแผนงานประจําป 

แผนการใชจายเงิน และความจาํเปน

ในการบรหิารเงินกองทุนฯ
7

ประธานหรอืผูท่ีประธาน คพรฟ. 

มอบอํานาจ จดัทําสัญญา/

ขอตกลง กบัผูไดรบัจดัสรรเงิน/

ผูรบัจาง/ผูขาย

19



โครงการชมุชน

การตดิตาม และการประเมนิผล

ดําเนินโครงการชมุชน เพื่อพัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ิน

คพรต./คพรฟ. จดัเวทีประชาคมหมูบาน ทุก 3 เดือน 

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการชมุชน

การประชมุ คพรฟ./คพรต. 

รับทราบการดําเนินโครงการชมุชน

ผูไดรบัการจดัสรรเงิน รายงานความกาวหนา และสรุปผลการดาํเนินงานให 

คพรต./คพรฟ. รบัทราบ เมื่อโครงการแลวเสร็จ

คพรฟ. จดัทํารายงานความกาวหนา และรายงานประเมนิผล

การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการชมุชนที่ไดรับอนุมตั ิ

เสนอ สกพ. เปนรายไตรมาส ประกอบขั้นตอนการโอนเงิน

คพรฟ.

สนง.กกพ.สนง.กกพ.

3

4

สกพ. และ คพรฟ. รวมกันจดัทํา

ฐานขอมลูโครงการชมุชน  เพื่อ

การติดตาม ประเมนิผล ใหเปน

ปจจบุันและใชประโยชนรวมกัน

ได

การดําเนนิงานโดยปกติ กรณีเกิดขัอขัดแยง/ขอพิพาท

คพรฟ. ประชมุเพื่อหาขอยุต ิและ

มอบหมายกรรมการ คพรฟ. เพื่อแกไข

และยุติขอขดัแยง/ขอพิพาทโดยเร็ว

-คพรฟ.  ชี้แจงขอเท็จจรงิ  หรอื

แกไข  หรอืระ งับการกระทํา ท่ี

กอใหเกดิความเสียหายตอ สกพ.

-ส ก พ .  ใ ห  ค พ ร ฟ .  จดั ทํา

ขอเท็จจรงิประกอบการพจิารณา

ของ กกพ.

สนง.กกพ.

การ

รองเรียน
1 2

12

3

20



ความคบืการดําเนนิงานกองทุนพฒันาไฟฟาในปจจบุัน
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ก

ความคืบหนาการจัดตั้งกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ

 เพื่อกจิการตามมาตรา 97(3)

หนวย : กองทนุ

22

ประเภทกองทุน ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค รวม

การจัดตั้งกองทุนพฒันาไฟฟา (กองทุน) 12 55 214 281

ความคบืหนาในการดําเนนิงาน

สรรหาและแตงตั้ง คพรฟ. แลวเสร็จ 11 44 - 55

อยูระหวางการสรรหา คพรฟ. 1 11 - 12

แตงตั้งผูแทน อบต./เทศบาล แลวเสร็จ 117 117

อยูระหวางการจัดใหมีผูแทน อบต./เทศบาล  97 97
(ขอมูล ณ วันท่ี 27 พ.ค. 58)



การอนมุตัิแผนงานประจาํปของกองทนุพฒันาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ

งบประมาณที่อนมุัติ : ลานบาท

การอนุมตัิ ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558

(ณ 31 ม.ค. 58)

งบประมาณบริหารจัดการ (ลานบาท) 141.44 202.31 248.77 161.75

งบประมาณโครงการชุมชน (ลานบาท) 1,539.55 1,398.82 1,809.52 1,478.59

รวม 1,680.99 1,601.13 2,058.29 1,640.34

จาํนวนโครงการ (โครงการ) 4,524 5,357 6,397 5,247

จาํนวนกองทุนทีอ่นุมตั ิ(กองทุน) 39* 50* 53* 49
23* รวมกองทุนที่ไดรบัเฉพาะงบบริหารจัดการในป 2555 จํานวน 2 กองทุน, ป 2556 จํานวน 4 กองทุน และป 2557 จํานวน 1 กองทุน ทั้งนี ้ยังไมไดปรับปรุงโครงการ

ชมุชนที่ คพรฟ. เสนอขอยกเลกิภายหลงัการไดรบัอนุมตัิ

141.44 202.31 248.77 161.75

1,539.55
1,398.82

1,809.52
1,478.59

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
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1,800
2,000

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

งบบรหิารจัดการ งบโครงการชุมชน

ป 2555-2558 ไดมีการอนมุัติงบประมาณ

รวมกวา 6,977.86 ลานบาท เพื่อดําเนนิ

โครงการพฒันาชุมชนกวา 21,500 โครงการ
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กองทนุพัฒนาไฟฟา
สนง.

กกพ. 

กรอบงบประมาณป 2558 (ลานบาท)

คาใชจายบรหิาร คาโครงการชุมชน รวม

1. กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดกาญจนบุรี 2 9 0.35 2.08 2.43

2. กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดกาญจนบุรี  5 (ช่ือเดิมกองทุนพัฒนาไฟฟา

โ ร ง ไ ฟ ฟา เ ข่ือ น ศ รีน ค ริน ท รแ ล ะ โ ร ง ไ ฟ ฟา เ ข่ือ น

ทาทุงนา จังหวัดกาญจนบุรี)

9 2.30 31.49 34.79

3. กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดกาญจนบุรี  8 (ช่ือเดิมกองทุนพัฒนาไฟฟา

โรงไฟฟาเข่ือนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี)
9 1.14 10.27 11.41

4 . ก อ ง ทุน พัฒ น า ไ ฟ ฟา จัง ห วัด สุพ ร ร ณ บุรี  3 

(ช่ือเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ดานชาง) จํากัด
9 0.83 4.82 5.65

กรอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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กองทนุพัฒนาไฟฟา
สนง.

กกพ. 

กรอบงบประมาณป 2558 (ลานบาท)

คาใชจายบรหิาร คาโครงการชุมชน รวม

1. กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดกาญจนบุรี 2 9 0.44 2.54 2.98

2. กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดกาญจนบุรี  5 (ช่ือเดิมกองทุนพัฒนาไฟฟา

โ ร ง ไ ฟ ฟา เ ข่ือ น ศ รีน ค ริน ท รแ ล ะ โ ร ง ไ ฟ ฟา เ ข่ือ น

ทาทุงนา จังหวัดกาญจนบุรี)

9 5.58 56.71 62.29

3. กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดกาญจนบุรี  8 (ช่ือเดิมกองทุนพัฒนาไฟฟา

โรงไฟฟาเข่ือนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี)
9 1.99 23.09 25.08

4 . ก อ ง ทุน พัฒ น า ไ ฟ ฟา จัง ห วัด สุพ ร ร ณ บุรี  3 

(ช่ือเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ดานชาง) จํากัด
9 0.72 4.12 4.84

กรอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบงบประมาณป 2558 กองทุนประเภท ก และ ข กองทนุประเภท ค รวม 

งบประมาณ (ลานบาท) 3,188.42* 57.63 3,246.05

 - คาบริหารจัดการ  202.10 -  202.10

 - คาโครงการชุมชน 2,986.32 57.63 3,043.95

หมายเหตุ * รวมเงินเหลือจายจากกรอบงบประมาณป 2557 จํานวนประมาณ 920.32 ลานบาท



สรุปขอมลูสดัสวนโครงการชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557

จําแนกตามแผนงานโครงการชุมชนที่ไดรับอนมุตัิ
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แผนงานที ่10 
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0%

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานที่ 1 
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แผนงานที่ 3 
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แผนงานที ่2
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แผนงานที ่3 
4%

แผนงานที ่4
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แผนงานที่ 5
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22%
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แผนงานที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีติ สุขภาพและสุขภาวะ    

แผนงานที� 2 พัฒนาอาชพี    

แผนงานที�  3 พัฒนาการเกษตร
แผนงานที�  4 พัฒนาเศรษฐกจิชุมชน     

แผนงานที�  5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติ    

แผนงานที�  6 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานที�  7 ด้านการพัฒนาชุมชน     

แผนงานที�  8 ด้านการอนุรักษ์และฟื �นฟูส�ิงแวดล้อม

แผนงานที�  9 ชว่ยเหลือกรณฉีุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก

แผนงานที�  10 พัฒนาศักยภาพผู้ท�ีเก�ียวข้องกับกองทุน     

แผนงานที�  11 โครงการและแผนงานอื�นๆ  ตามท�ี กกพ. เห็นชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556



สรุปผลการพิจารณาแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แผนงานท่ี 1,  
641 , 12.22%

แผนงานท่ี 2,  
290 , 5.53%

แผนงานท่ี 3,  
190 , 3.62%

แผนงานท่ี 4,  
156 , 2.97%

แผนงานที่ 5,  
1,556 , 
29.66%

แผนงานที่ 6,  
1,194 , 
22.76%

แผนงานที่ 7,  
1,033 , 
19.69%

 แผนงานท่ี 8 ,  
123 , 2.34%

แผนงานท่ี 9,  27 
, 0.51%

 แผนงานท่ี 10 ,  
32 , 0.61%

แผนงานท่ี 11,  5 
, 0.10%

แผนงานที่ 1
 184,999,760.03 

12.51%
แผนงานที่ 2

 53,568,593.00 
3.62%

แผนงานที่ 3
 54,914,807.00 

3.71%

แผนงานที่ 4
 58,703,138.57 

3.97%แผนงานที่ 5
 447,129,595.12 

30.24%

แผนงานที่ 6
 330,785,156.57 

22.37%

แผนงานที่ 7
 274,251,892.33 

18.55%

 แผนงานที ่8 
 43,699,145.00 

2.96%

แผนงานที่ 9
 13,657,444.00 

0.92%

 แผนงานที่ 10 
 11,159,690.00 

0.75%

แผนงานที่ 11
 5,658,000.00 

0.38%

จํานวนโครงการชุมชน จําแนกตามแผนงาน

แผนงานท่ี 1 สงเสรมิคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ แผนงานท่ี  7 ดานการพัฒนาชุมชน

แผนงานท่ี 2 พัฒนาอาชีพ แผนงานท่ี  8 ดานการอนุรกัษและฟนฟูส่ิงแวดลอม

แผนงานท่ี  3 พัฒนาการเกษตร แผนงานท่ี  9 ชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและชวยเหลือผูทุกขยาก

แผนงานท่ี  4 พัฒนาเศรษฐกจิชุมชน แผนงานท่ี  10 พัฒนาศักยภาพผูท่ีเกี่ยวของกบักองทุน

แผนงานท่ี  5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานท่ี  11 โครงการและแผนงานอ่ืน  ๆ ตามท่ี กกพ. เห็นชอบ

แผนงานท่ี  6 พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

งบประมาณ (บาท) จําแนกตามแผนงาน



สรุปผลการพิจารณาแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตอ)
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 ไมเกนิ 
300,000 บาท 
(งบประมาณ) ,  

4,108 , 
78.29%

เกนิ 300,000 
บาท แตไมเกนิ 
1,000,000 บาท 
(งบประมาณ),  
928 , 17.69%

 มากกวา 
1,000,000 บาท 
(งบประมาณ) ,  
211 , 4.02%

 ไมเกิน 300,000 
บาท (งบประมาณ) 
 498,686,405.89 

33.73%

เกิน 300,000 บาท 
แตไมเกิน 

1,000,000 บาท 
(งบประมาณ)

 413,376,899.93 
27.96%

 มากกวา 
1,000,000 บาท 
(งบประมาณ) 

 566,463,915.80 
38.31%

จํานวนโครงการชุมชน จําแนกตามระดับงบประมาณ งบประมาณ จําแนกตามระดับงบประมาณ



สรุปผลการพิจารณาแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตอ)

29

คพรฟ.,  419 , 
7.99%

ชุมชน,  
3,885 , 
74.04%

ชุมชนรวมกับ 
คพรฟ.,  72 , 

1.37%

ราชการ,  813 , 
15.49%

ราชการรวมกับ 
คพรฟ.,  22 , 

0.42%

ราชการรวมกับ
ชุมชน,  36 , 

0.69%

คพรฟ.,  
400,351,210.0 

, 27.08%

ชุมชน,  
626,404,945.43 

, 42.37%

ชุมชนรวมกับ 
คพรฟ.,  

10,412,300.00 , 
0.70%

ราชการ,  
412,744,270.0 

, 27.92%

ราชการรวมกับ 
คพรฟ.,  

9,293,470.00 , 
0.63%

ราชการรวมกับ
ชุมชน,  

19,321,026.19 , 
1.31%

จํานวนโครงการชุมชน จําแนกตามหนวยดําเนนิการ งบประมาณ จําแนกตามหนวยดําเนนิการ



แนวทางการเสนอแผนงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559

30

เสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผานระบบเว็บทากองทุนฯ



ปฏิทินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สําหรบักองทุนพฒันาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข

31



ปฏิทนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (ตอ)

32

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม

กําหนดกรอบ

งบประมาณ

ประจําป

1 ก.พ. – มี.ค. 58
สํานักงาน กกพ. รวบรวมขอมูลการพิจารณาอนุมัติแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 และจัดทํา

ประมาณการรายได กรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559

2
ภายใน

เม.ย. 58

สํานักงาน กกพ. นําเสนอประมาณการรายได กรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี

ประกาศประจําปงบประมาณ 2559 ตอ กกพ. ใหความเห็นชอบ และแจงกรอบวงเงินงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ 2559 ใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศทราบ  เพ่ือดําเนินงานจัดทํา

แผนงานประจําป 2559

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร

และจัดทํา

แผนงาน

ประจําป

3 ก.พ. – มี.ค. 58
สํานักงาน กกพ. จัดอบรมสัมมนาใหความรูความเขาใจกับกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ ใน

การจัดทําแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2559 – 2561

4 เม.ย. 58

สํานักงาน กกพ. ประชุมหารือเพ่ือสรุปผลงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา

เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(3) ประจําปงบประมาณ 2559 แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ประจําปงบประมาณ 2559 – 2561 โดยนําผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค นโยบายของรัฐบาล

และ กกพ. มาทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

5 ก.พ. – มิ.ย. 58

คพรฟ. สรุปและทบทวนแผนยุทธศาสตร จัดทําแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2559-2561 

และแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2559-2561

(1) สรุปผลงานท่ีผานมาและทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี ประกาศในระยะ

ท่ีผานมา ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ



ปฏิทนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (ตอ)

33

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร

และจัดทํา

แผนงาน

ประจําป

5 (ตอ) ก.พ. – มิ.ย. 58

(2) จัดทําแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศของปงบประมาณ 2559-2561

(3) จัดกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาการจัดสรรเงินเพ่ือพัฒนาในมิติตางๆ  

ไดแก การจัดสรรตามพ้ืนท่ี ประเภทโครงการ และประเด็นยุทธศาสตร เปนตน

(4) จัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ

(5) ส่ือสารและเผยแพรแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี

ประกาศใหประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศรับทราบ

2. จัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 

- คพรฟ./ คพรต. จัดทําแผนงานประจําประดับตําบล

(1) การจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล เพ่ือสรุปปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา 

รวมกันสรุปบทเรียน และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการท่ีตองการ

(2) คพรต./คพรฟ. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชนท่ีจะเสนอในแผนงานประจําป 

ตามหลักเกณฑท่ี กกพ. กําหนด และแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอโครงการชุมชนรับทราบ

(3) รวมกันพิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการชุมชน  จัดทําแบบสรุปงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับตําบล



ปฏิทนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (ตอ)

34

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร

และจัดทํา

แผนงาน

ประจําป

5 (ตอ) ก.พ. – มิ.ย. 58

- คพรฟ. พิจารณาแผนงานประจําปงบประมาณ  2559 ระดับกองทุน 

(1) จัดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการใชจายงบประมาณในการบริหารจัดการ  รวมท้ัง 

พิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชนในแตละตําบลท่ีจะเสนอในแผนงานประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 และจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ตามหลักเกณฑท่ี กกพ. กําหนด เพ่ือ

จัดทําแผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน

(2) รวมกันพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณในการบริหารจัดการ  และนําโครงการชุมชนท่ี

ผานการพิจารณามาจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การเสนอ

แผนงาน

ประจําป

6
ภายใน

31 ก.ค. 58

คพรฟ. เสนอแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 ท่ีผานความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดท่ี

โรงไฟฟาต้ังอยูตอสํานักงาน  กกพ. ปละหน่ึงคร้ัง  โดยกองทุนประเภท  ก และ ข ท่ีมีกรอบ

งบประมาณโครงการชุมชน 20 ลานบาทข้ึนไป สามารถเสนอแผนงานประจําปเพ่ือพิจารณาไดไม

เกินปละ  2 คร้ัง ท้ังน้ี ให คพรฟ. มอบหมายเจาหนาท่ีบันทึกรายละเอียดแผนงานประจําป

งบประมาณ 2559 ผานระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ และประมวลผล

เพ่ือจัดพิมพแบบฟอรมจากระบบสารสนเทศ ในการนําเสนอ กกพ. พิจารณา

หมายเหตุ: การรายงานผานระบบ หากประสบปญหา ขอขัดของในการบันทึกแผนและรายงานผล 

สํานักงาน กกพ. สวนกลางจะดําเนินการจัดทําคูมือ  วีดีโอเทปข้ันตอน  ฝกอบรม และจัดใหมี

สายดวน หากยังไมสามารถดําเนินการได จะจัดบุคลากรลงพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาตางๆ



ปฏิทนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (ตอ)

35

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม

การขอกันเงิน

ไวเบิกเหล่ือม

ป

7 15 ส.ค. 58
คพรฟ. มีหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. เพ่ือรายงานแผนการเบิกจายเงินงบประมาณขามป และขอกัน

เงินไวเบิกเหลือมปงบประมาณ 2558 

การ

พิจารณา

แผนงาน

ประจําป

8 พ.ค. – ก.ย. 58

กกพ. พิจารณาอนุมัติแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 และแจงผลการพิจารณาให คพรฟ.

ทราบ 

ท้ังน้ี กรณีท่ี กกพ. ไมเห็นชอบแผนงานประจําปงบประมาณหรือให คพรฟ. ช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเติม ให 

คพรฟ. ปรับปรุงแผนงานหรือสงขอมูลเพ่ิมเติมภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การจัดสรร

เงินให

กองทุน

พัฒนาไฟฟา

ในพ้ืนท่ี

ประกาศ

9
ภายใน

15 ก.ย. 58

คพรฟ. จัดทําหนังสือถึงสํานักงาน  กกพ. ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2558 เพ่ือขอรับเงิน

งบประมาณในการบริหารจัดการและงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนตามแผนการใช

จายเงินตามท่ีไดรับอนุมัติจาก  กกพ. โดยรายงานผลการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี

ประกาศท่ีผานมา  และแผนการใชจายเงินรายไตรมาสตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติตามแผนงาน

ประจําปงบประมาณ 2559 ใหสํานักงาน กกพ. เพ่ือประกอบการพิจารณาโอนเงิน

10 ต.ค. 58
สํานักงาน กกพ. โอนเงินงบประมาณคาใชจายในการบริหารจดัการและงบประมาณโครงการ

ชุมชน ตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 



ปฏิทนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (ตอ)

36

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม

ดําเนิน

โครงการ

ชุมชน

12 ต.ค. 58
คพรฟ. แจงผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 ตามแผนงานประจําปท่ี

ไดรับอนุมัติจาก  กกพ.

13
ต.ค. 58 

เปนตนไป
คพรฟ. จัดทําสัญญาหรือขอตกลงกับผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ

การรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน 

และการขอ

กันเงินไวเบิก

เหล่ือมป

14 15-30 ธ.ค. 58
คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน และ

การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  (ไตรมาสท่ี 1)

15
ภายใน

5 ม.ค. 59

ค พ ร ฟ .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํา เ น ิน ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช จ า ย เ ง ิน ก อ ง ท ุน ป ร ะ จํา

ไตรมาสท่ี 1

16 16-30 มี.ค. 59
คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือตําบล เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน 

และการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  (ไตรมาสท่ี 2)

17
ภายใน

5 เม.ย.59

ค พ ร ฟ .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํา เ น ิน ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช จ า ย เ ง ิน ก อ ง ท ุน ป ร ะ จํา

ไตรมาสท่ี 2

18 16-30 มิ.ย. 59
คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือตําบล เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน 

และการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  (ไตรมาสท่ี 3)

19
ภายใน

5 ก.ค. 59

ค พ ร ฟ .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํา เ น ิน ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช จ า ย เ ง ิน ก อ ง ท ุน ป ร ะ จํา

ไตรมาสท่ี 3



ปฏิทนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข (ตอ)

37

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม

การรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน 

และการขอ

กันเงินไวเบิก

เหล่ือมป

20 ภายใน

15 ส.ค. 59

คพรฟ. มีหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. เพ่ือรายงานแผนการเบิกจายเงินงบประมาณขามป  เพ่ือขอ

กันเงินไวเบิกเหลือมปงบประมาณ 2559

21
16-30 ก.ย. 59

คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือตําบล เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน 

และการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  (ไตรมาสท่ี 4)

22 ภายใน

5 ต.ค. 59

ค พ ร ฟ .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํา เ น ิน ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช จ า ย เ ง ิน ก อ ง ท ุน ป ร ะ จํา

ไตรมาสท่ี 4

หมายเหต ุ: การรายงานผานระบบ หากประสบปญหา ขอขัดของ ในการบันทึกแผนและรายงานผล สํานักงาน กกพ. สวนกลาง จะดาํเนินการจดัทําคูมือ

               วีดโีอเทปขั้นตอน ฝกอบรม และจัดใหมีสายดวน หากยงัไมสามารถดาํเนินการได จะจดับุคลากรลงพื้นท่ีเพื่อแกไขปญหาตางๆ



แนวทางปฏบิัตใินการเสนอแผนงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สาํหรบักองทุนพฒันาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข

38



39

คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน  (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 22/2558 (ครั้งที่ 

332) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ไดมมีติเหน็ชอบแนวปฏิบตัิในการเสนอแผนงานประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข เพื่อ

ใชประกอบการดําเนินการจดัทาํแผนงานประจําป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางปฏิบตัิในการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สาํหรับกองทนุพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข



40

การเสนอแผนงานประจําป สรุปความเห็นและขอสังเกตตอการพจิารณาแผนงานประจําป

1 .  ก า ร จัด ทํา แ ผ น

ยุทธศาสตร

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา  (คพรฟ.) กาํหนดกรอบ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรฯ เปนระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561)

เพ่ือกาํหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ โดยคํานึงถึงสภาพปญหา หรือ

ความตองการพัฒนาของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี ระบุเปาหมาย ตัวช้ีวัดของแตละ

ยุทธศาสตร และความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาตําบลให

ชัดเจน รวมท้ัง ระบุโครงการชุมชนตามแผนยุทธศาสตรในแตละดานใหสอดคลอง

กบักรอบงบประมาณประจําปท่ี กกพ. ใหความเห็นชอบใหถูกตองและครบถวน

สรุปความเหน็และขอสงัเกตตอการพิจารณาแผนงานประจาํป



41

การเสนอแผนงานประจําป สรุปความเห็นและขอสังเกตตอการพจิารณาแผนงานประจําป

2.  ก า ร เ ส น อ แ ผ น ง า น

ประจําป

2.1 คพรฟ. เสนองบประมาณตามแผนงานประจําปภายใตกรอบงบประมาณท่ี 

กกพ. เห็นชอบ เพ่ือเสนอตอ กกพ. ปละหน่ึงคร้ัง  (ภายใน 31 ก.ค. 58) ตาม

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองทุนพัฒนา

ไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศประเภท ก และ ข ท่ี กกพ. กาํหนด 

 ยกเวน กองทุนพัฒนาไฟฟาประเภท ก และกองทุนพัฒนาไฟฟาประเภท ข ท่ี

มีกรอบงบประมาณโครงการชุมชนมากกวา 20 ลานบาทข้ึนไป สามารถเสนอ

แผนงานประจําปเพ่ือพิจารณาไดไมเกนิปละ 2 คร้ัง (คร้ังท่ี 1 ภายใน 31 ก.ค. 58 

และคร้ังท่ี 2 ภายใน 30 ก.ย. 58)

 ท้ังน้ี คพรฟ. มอบหมายเจาหนาท่ีบันทึกรายละเอียดแผนงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผานระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี

ประกาศ และประมวลผลเพ่ือจัดพิมพแบบฟอรมจากระบบสารสนเทศ  ในการ

นําเสนอ กกพ. พิจารณา

สรุปความเหน็และขอสงัเกตตอการพิจารณาแผนงานประจาํป (ตอ)



42

การเสนอแผนงานประจําป สรุปความเห็นและขอสังเกตตอการพจิารณาแผนงานประจําป

2 .  ก า ร เ สน อ แ ผ นง า น

ประจําป (ตอ)

2.2 ใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศรับทราบท่ัวไป สงเสริม

การดําเนินโครงการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ ดานการ

พัฒนาอาชีพ  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา 

วัฒนธรรม และประเพณี ดานการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน  และ

เสนอโครงการท่ีมีความย่ังยืน มีความพรอมในการดําเนินโครงการและสามารถ

ดําเนินการผูกพัน งบประมาณไดภายในปงบประมาณน้ันๆ

สรุปความเหน็และขอสงัเกตตอการพิจารณาแผนงานประจาํป (ตอ)



43

การเสนอแผนงานประจําป สรุปความเหน็และขอสงัเกตตอการพจิารณาแผนงานประจําป

3 .  ก า ร จัด ทาํ คํา ข อ

งบประมาณในการบริหาร

จัดการ

3.1 คพรฟ. กําหนดตัวช้ีวัดในการดําเนินโครงการชุมชน  และตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอยางสมํ่าเสมอ  รวมท้ัง กํากับดูแลใหมีการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามระเบียบฯ ไมนอยกวารอยละ 86 ของงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติในแต

ละป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาตามวัตถุประสงคของโครงการ และรายงาน

ใหสํานักงาน กกพ. ทราบ เพ่ือใชประกอบการพิจารณางบประมาณโครงการในป

ถัดไป 

3.2 คพรฟ. ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ และมติ กกพ. ท่ีเก่ียวของให

ครบถวน และต้ังงบประมาณรายจายในการบริหารจัดการประจําป ภายใตกรอบ

งบประมาณท่ี กกพ. เห็นชอบ 

ท้ังน้ี ใหมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมแบบฟอรม  กฟ. 97(3) -07 เพ่ือจัดทําคําขอ

งบประมาณในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปความเหน็และขอสงัเกตตอการพิจารณาแผนงานประจาํป (ตอ)
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การเสนอแผนงานประจาํป สรุปความเหน็และขอสังเกตตอการพจิารณาแผนงานประจาํป

4 .  ก า ร จัด ทาํ คาํ ข อ

งบประมาณในการดาํเนิน

โครงการชมุชน

4.1 คพรฟ. ปฏบัิติตามระเบียบ กกพ. วาดวยกองทนุพัฒนาไฟฟา เพ่ือการพัฒนาหรอื

ฟนฟูทองถ่ินที่ไดรบัผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา  พ.ศ. 2553 มติ

คณะรฐัมนตรี มติ กกพ. ประกาศ กกพ. รวมถึงหลักเกณฑ  และคูมือการจัดทาํแผน

ยุทธศาสตรกองทนุพัฒนาไฟฟาและการเสนอแผนงานประจําป 2556-2558 ที่เกี่ยวของ

ใหครบถวน 

4.2 การจัดทาํโครงการชุมชนเพ่ือเสนอของบประมาณ ตองสามารถดําเนินการผูกพัน

งบประมาณไดภายในปงบประมาณน้ันๆ อยางไรก็ตาม ในการจัดทาํแผนงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 สามารถเสนอขอจัดทาํโครงการลักษณะตอเน่ืองที่มีการ

ดําเนินงาน ประมาณ 3-5 ป ได โดยใหเบิกจายงบประมาณปตอป เชน โครงการจางครู 

โครงการกอสรางขนาดใหญ เปนตน ทั้งน้ี โครงการที่มีการผูกพันสัญญางบประมาณ

รายจายของกองทนุพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศเกนิกวา 1 ป จะตองมีงบประมาณรวมไม

เกินรอยละ 20 ของงบประมาณรายจายของปตอไป ตามระเบียบ กกพ. มาตรา 97(3) ใน

ขอ 45

สรุปความเหน็และขอสงัเกตตอการพิจารณาแผนงานประจาํป (ตอ)
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ปจจุบนักองทนุพฒันาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ  ไดรับอนุมัตแิผนงานประจําปเพื่อ

ดาํเนินโครงการชุมชนมาเปนระยะเวลา  4 ป ดงันั้น เพื่อผลักดนัใหเกิดโครงการที่มีการ

พฒันาชุมชนอยางยั่งยนื  นําไปสูชุมชนเขมแข็ง  และมีทศิทางในการพฒันาสอดคลองกับ

วตัถุประสงคของกองทนุพฒันาไฟฟายิ่งขึ้น  เปนการสมควรที่จะ กําหนดสัดสวน

งบประมาณโครงการชุมชน แบงเปน  โครงการขนาดใหญเพื่อดาํเนินการตามนโยบาย  

โครงการขนาดใหญของภาครัฐ โครงการชุมชนที่งบประมาณสูงกวา 300,000 บาท และ

โครงการชุมชนทีง่บประมาณต่ํากวา 300,000 บาท ดงันี้

การกาํหนดสัดสวนงบประมาณโครงการชุมชน
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สดัสวนงบประมาณโครงการชุมชน
กองทนุพัฒนา

ไฟฟาประเภท ก

กองทนุพัฒนาไฟฟาประเภท ข

งบประมาณ

มากกวา 20 

ลานบาทตอป

งบประมาณไม

เกิน 20 ลาน

บาทตอป แต

มากกวา 5 ลาน

บาทตอป

งบประมาณไม

เกิน 5 ลานบาท

ตอป

โครงการขนาดใหญ ตามนโยบาย รอยละ 10 รอยละ 10 ไมนอยกวา

รอยละ 60

ไมกําหนด

หมายเหตุ : 

กองทนุพัฒนา

ไฟฟาในพ้ืนที่

ประกาศ

โรงไฟฟาพลังนํ้า 

ไมกําหนด

สัดสวน

ภาครัฐ (โครงการขนาด

ใหญ)

ไมนอยกวา

รอยละ 60

ไมนอยกวา

รอยละ 60

โ ค ร ง ก า ร ชุม ช น  

(งบประมาณสูงกวา  3 

แสนบาท)

โครงการขนาดเลก็ โ ค ร ง ก า ร ชุม ช น  

(งบประมาณไมเ กิน  3 

แสนบาท)

ไมเกิน

รอยละ 30

ไมเกิน

รอยละ 30

ไมเกิน

รอยละ 40

การกาํหนดสัดสวนงบประมาณโครงการชมุชน (ตอ)
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การดาํเนินโครงการชุมชนตลอด  4 ปที่ผานมา  มีการดาํเนินโครงการคอนขาง

กระจุกตวัในแผนงานดานใดดานหนึ่ง ซึ่งยงัไมครอบคลุมในทกุดานตามกรอบการจัดสรร

เงนิของกองทนุพฒันาไฟฟา ดงันั้น เพื่อใหการดาํเนินโครงการชุมชนมีการพฒันาชุมชน

อยางหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกบัยทุธศาสตรของกองทนุพฒันาไฟฟาในพื้นที่

ประกาศ จึงกําหนดหลกัเกณฑในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงันี้

3.1 โครงการชุมชนขนาดใหญตามนโยบายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คอื ปแหง

สุขภาพ จึงขอใหทาํประชาคมการจัดทาํโครงการเกี่ยวกบัสุขภาพ

โครงการชมุชนตามแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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3.2 โครงการชุมชนขนาดใหญ (โครงการชุมชนภาครฐั และโครงการชุมชนงบประมาณสูงกวา 

300,000 บาทตอโครงการ) ใหเนนความสําคญัในการดําเนนิโครงการชุมชนตามแผนงาน 5 ดานเปนหลัก 

ในการจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

(1) แผนงานที่ 1 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ

(2) แผนงานที่ 2 ดานการพฒันาอาชีพ

(3) แผนงานที่ 5 ดานการพฒันาคณุภาพชีวิต

(4) แผนงานที่ 6 ดานการพฒันาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

(5) แผนงานที่ 8 ดานการอนรุักษและฟนฟสูิ่งแวดลอม

(หมายเหตุ : แตทั้งนี้อาจเสนอแผนงานอ่ืนตามที่กาํหนดไวได)

โครงการชมุชนตามแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ)
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การจัดทําโครงการชุมชน ใหวิเคราะหกลั่นกรองแผนงานและโครงการตามคูมือการกลั่นกรอง

แผนงานประจําปงบประมาณ  ของกองทุนพฒันาไฟฟาตามมาตรา  97(3) และคูมือการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรกองทุนพฒันาไฟฟาและการเสนอแผนงานประจําป 2556-2558 โดยสามารถดาวนโหลดไดที่

เว็บไซตฝายบริหารกองทุนพฒันาไฟฟา สํานกังาน กกพ. (http://pdf.erc.or.th) นอกจากนี้ ให คพรฟ. 

ปฏิบัติตาม  มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ และมติ กกพ. รวมถงึ สรุปความเห็นและ

ขอสังเกตตอการพจิารณาแผนงานประจําป และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยมีแนวทางการอนมุัติ

โครงการชุมชน ดังนี้

(1) โครงการชุมชนขนาดใหญตามนโยบาย, โครงการชุมชนภาครัฐ และโครงการชุมชนที่มี

งบประมาณสูงกวา 300,000 บาทตอโครงการ ใหเสนอ กกพ. เพื่อพจิารณาตามขั้นตอน

การอนุมตัิโครงการชุมชน
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(2) การกระจายอํานาจในการอนมุัติโครงการชุมชน ให คพรฟ. เปนผูพจิารณาอนมุัติโครงการ 

ในกรณีโครงการชุมชนที่มีงบประมาณไมเกนิ  300,000 บาทตอโครงการ เพื่อใหการดําเนนิงานของ

กองทุนพฒันาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ  มีความคลองตัว  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงใหมีการกระจาย

อํานาจในการอนมุัติโครงการชุมชนตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยเห็นชอบใหมอบอํานาจในการ

อนมุัติโครงการชุมชน และการดําเนนิโครงการชุมชนที่มีงบประมาณไมเกนิ  300,000 บาทตอโครงการ 

ทั้งนี้ ใหดําเนนิการผกูพนังบประมาณภายในปงบประมาณนั้นๆ  โดยมิใหผกูพนังบประมาณขามป หาก

โครงการที่ดําเนนิการเกี่ยวกบัระบบสาธารณูปโภคตางๆ  เชน โครงการขยายเขตประปา และโครงการ

ขยายเขตไฟฟา เปนตน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูดําเนนิการแทนชุมชน พรอมทั้ง ตองไมซ้ําซอนกบั

แผนงานและโครงการที่หนวยงานที่มีภารกิจดังกลาวโดยตรง ดําเนนิการอยูแลว

เมื่อ คพรฟ. อนมุัติโครงการขางตนแลว  ใหสงโครงการ  พรอมขอสรุปเสนอ  กกพ. เพื่อขอ

อนมุัติงบประมาณโดยเร็ว

การอนุมตัิโครงการชุมชน (ตอ)
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