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ท่ี  สกพ ๕๕๐๒/ว ๕๕๑๓ 

  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

          ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง    รายงานขอสังเกตคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตาม
มาตรา ๙๗(๓) และขอสังเกต กกพ. และปฏิทินงบประมาณรายจายกองทุนพัฒนาไฟฟาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟาประเภท ก และ ข 

เรียน     ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. สําเนาขอสังเกตคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อ   
    กิจการตามมาตรา ๙๗(๓) จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๒. สําเนาปฏิทินงบประมาณรายจายกองทุนพัฒนาไฟฟาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับ 
    กองทุนพัฒนาไฟฟาประเภท ก และ ข จํานวน ๑ ฉบับ 

ตามท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๕ (ครั้งท่ี ๑๙๖) เมื่อ
วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไดรับทราบรายงานขอสังเกตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ และ
ขอสังเกตของ กกพ. เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และปฏิทินงบประมาณรายจายกองทุนพัฒนาไฟฟาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟาประเภท ก และ ข นั้น  

ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ขอแจงขอสังเกตของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) และขอสังเกต
ของ กกพ. ดังกลาวขางตนเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการชุมชน สําหรับการดําเนินการโครงการชุมชนใน
ปงบประมาณถัดไป และปฏิทินงบประมาณรายจายกองทุนพัฒนาไฟฟาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาประเภท ก และ ข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๑ และ ๒ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง  

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นายกวิน ทังสุพานิช) 
                                              เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา 
โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ตอ ๕๗๑, ๖๓๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 
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สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 
 

ขอสังเกตคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ  
กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) และ กกพ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๕ (ครั้งท่ี ๑๙๖) เมื่อวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไดรับทราบรายงานขอสังเกตคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนา
ไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) และของ กกพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑.  การจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณตาง ๆ ควรกําหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะ มาตรฐานราคากลาง 
การบริหารจัดการ การดูแลรักษา โดยควรคํานึงถึงภาระของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศเก่ียวกับคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นภายหลัง เชน การซอมบํารุง และหลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณใหกับราชการสวนทองถิ่น ยกเวนกรณี
ทองถิ่นที่มีงบประมาณนอยและไมเพียงพอตอการบริการประชาชนอยางแทจริง หากเปนการจัดซื้อสิ่งของที่มี
กฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแล เชน การจัดซื้อเลื่อยโซ ควรพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกอนพิจารณาอนุมัติ
โครงการ  

๒. การจัดซื้อสิ่งของใชในการดําเนินโครงการชุมชน ควรหลีกเลี่ยงการจัดซื้อเพ่ือแจกจายเฉพาะบุคคล
หรือรายครัวเรือน ควรคํานึงถึงประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ พิจารณาใหสมาชิกชุมชนไดใชประโยชนรวมกัน  

๓. การจัดซื้อสิ่งของในลักษณะเดียวกัน หลายโครงการ หลายชุมชน เปนจํานวนมาก ควรพิจารณารวม
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในคราวเดียวกัน เพ่ือที่จะไดลดรายจายในการดําเนินโครงการ และเพ่ิมอํานาจตอรอง 

๔. การจัดซื้อยานพาหนะ ใหหนวยงานที่ขอการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อยานพาหนะ จัดทํา
รายละเอียดประเภทและจํานวนครุภัณฑยานพาหนะที่มีอยูในปจจุบัน ความจําเปน และควรพิจารณาถึงศักยภาพใน
การดูแลคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อยานพาหนะดังกลาว เชน คาเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา อัตรากําลังและ
คาจางพนักงานขับรถยนต เปนตน เพ่ือมิใหเปนภาระแกกองทุนพัฒนาไฟฟาในระยะตอไป  

๕. การจัดซื้อที่ดิน ควรพิจารณาดวยความรอบคอบและความจําเปนในการจัดซื้อเพ่ือวัตถุประสงคอะไร 
ควรทําเปนโครงการเปนขั้นตอนจัดซื้อมาเพ่ือทําอะไร มีคาออกแบบกอสรางเทาไหร ใครเปนผูใชประโยชน มีแผนใน
การดําเนินการกอสรางเปนอยางไร สําหรับกรณทีี่มีความจําเปนในการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟาตําบล (คพรต.) ควรพิจารณาการการเชาสถานที่เพ่ือดําเนินการแทนการจัดซื้อที่ดิน หากเปนการ
จัดสรางสํานักงานกองทุน ควรพิจารณาการใชพ้ืนที่ราชพัสดุหรือพ้ืนที่สาธารณประโยชน เปนลําดับแรก ควร
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดิน เชน หลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) กอนพิจารณาดําเนินการ 

๖. การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ ควรใหผูเสนอโครงการ เขียนเหตุผลความจําเปนใน
การดําเนินการ แบบรูปรายการ แบบแปลน มาตรฐานราคากลาง รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่
ประกาศที่จะไดรับประโยชนใหชัดเจน สถานที่ดําเนินโครงการบนพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ใชประโยชนรวมกัน หาก
เปนการดําเนินการในสถานที่ราชการ ตองไดรับหนังสือยินยอมใหดําเนินการไดจากหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ ดวย  

๗. การสนับสนุนการกอสราง ซอมแซม ตอเติม และโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน เชน ถนน ประปา 
ไฟฟา ควรตรวจสอบการดําเนินงานมิใหซ้ําซอนกับแผนการดําเนินงานของหนวยงานที่มีหนาที่ โดยตรงในการ
กอสรางสาธารณูปโภคดังกลาว รวมทั้งไมอยูในพ้ืนที่หวงหามของทางราชการ หากเปนการกอสรางที่ตองมีการขอ
อนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบ จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีหนาที่อนุญาตกอนพิจารณาอนุมัติ
โครงการ  
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๘. การติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง ควรพิจารณาติดตั้งในพ้ืนที่ที่มีผูรับผิดชอบดูแลรักษา หลีกเลี่ยง
โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางทีม่ีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาคอนขางสูง การติดตั้งไฟฟาแสงสวางจาก LED ใช
พลังงานแสงอาทิตย ใหพิจารณาติดตั้งในบริเวณที่ เกิดประโยชนกับชุมชนโดยตรง เนื่องจากเปนโครงการที่มี
งบประมาณคอนขางสูง คํานึงถึงการดูแลรักษาหลังติดตั้ง ความคุมคา ภาระคาไฟฟาแสงสวางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
จะตองมีการเสนอผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวใหชัดเจนกอนอนุมัติโครงการ 

๙. การใหทุนการศึกษา ควรหลีกเลี่ยงการโอนเงินใหกับผูเสนอโครงการโดยตรง ควรพิจารณาเปลี่ยน
รูปแบบใหผูรับทุนเบิกจายเงินโดยตรงจากกองทุน หรือจายตรงไปยังสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานราชการที่ขอรับ
จัดสรรเงินทุนการศึกษา และควรใหมีการรายงานติดตามประเมินผลการรับทุนการศึกษา เพ่ือสามารถตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๐.   การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาการเกษตร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวของ การทัศนศึกษาดูงาน ควรใหผูเสนอโครงการจัดทํารายละเอียดคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน หลักเกณฑ
การคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม และรายการคาใชจายในการจัดกิจกรรม  

๑๑.  การสนับสนุนพันธุพืช พันธุสัตว อุปกรณ และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ หากเปนการขอ
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อสิ่งของเพ่ือแจกจาย ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการจัดซื้อเพ่ือใชประโยชนรวมกัน 
เชน กลุมสหกรณ กลุมอาชีพ ฯลฯ สามารถใชประโยชนรวมกันในชุมชน และควรมีการกําหนดหลักเกณฑสําหรับผู
เดือดรอนทุกขยากโดยตรง 

๑๒.  การสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ ควรใหผูเสนอโครงการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ โดยตองมีคณะกรรมการ ระเบียบบริหารจัดการที่ชัดเจน และแสดงหลักฐานการจด
ทะเบียนกลุมอาชีพจากทางราชการ แตถาหากกลุมอาชีพนั้นไมไดจดทะเบียน ให คพรฟ. พิจารณาความเหมาะสม
และใหการรับรองกลุมดังกลาวกอนพิจารณาอนุมัติโครงการ สําหรับโครงการที่มีลักษณะเปนการจัดสวัสดิการชุมชน 
ควรใหมีการดําเนินการตามคูมือฯ ใหครบถวน 

๑๓.  การของบประมาณประจําปสําหรับรายการฉุกเฉิน หรือจําเปนเรงดวน คพรฟ. ควรเผื่อเหลือเผื่อ
ขาดงบประมาณประจําปไวสําหรับใชจายกรณีฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ไมจําเปนตองทําคําของบประมาณมา 

๑๔.  การสบทบเพ่ือเปนคาใชจายไฟฟาสาธารณะ ควรตรวจสอบพ้ืนที่ที่ติดตั้งไฟฟาดังกลาววาอยูใน
พ้ืนที่สวนราชการในพ้ืนที่ประกาศรับผิดชอบอยูหรือไม โดยหากมีผูรับผิดชอบหลักให คพรฟ. พิจารณาสนับสนุน
เฉพาะสวนที่อยูนอกเหนือการรับผิดชอบของสวนราชการในพ้ืนที่ประกาศ หรือ จายสมทบเฉพาะในสวนที่เกิน
เทานั้น และในระยะตอไปควรมีการพิจารณาแนวทางในการประหยัดคาไฟฟา โดยอาจกําหนดสัดสวนของการ
อุดหนุน เชน อุดหนุนเฉพาะสวนที่เกินความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ในอัตราไมเกินรอยละ ๒๐  

๑๕.  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ควรตรวจสอบวาเปนการดําเนินงานที่ไมซ้ําซอนกับโครงการที่ไดรับ
งบประมาณของจังหวัด หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ ควรเพ่ิมเติมในสวนของการใหความรูเกี่ยวกับกองทุนพัฒนา
ไฟฟา ซึ่งจะเปนประโยชนกับชุมชนรอบโรงไฟฟาในแงมุมตาง ๆ รวมถึงความคืบหนาของการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศ 

๑๖.  การดําเนินโครงการนอกพ้ืนที่ประกาศ ควรเปนการจัดทําโครงการเพื่อประโยชนของประชาชนใน
พ้ืนที่ประกาศเปนลําดับแรก เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา ทั้งนี้ ควรอยูภายใต
กรอบหลักเกณฑการดําเนินงานที่ กกพ. กําหนด แตอยางไรก็ตาม หาก คพรฟ. เห็นควรใหมีการดําเนินโครงการนอก
พ้ืนที่ประกาศ ควรพิจารณาถึงประโยชนของประชาชนในพื้นที่ประกาศที่จะไดรับจากโครงการดวย  

๑๗.  ควรหลีกเลี่ยงการดําเนินงานที่มีการอางอิงการใชจายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนสถาบัน
พระมหากษัตริย เชน การของบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถยนตเพ่ือถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงษานุวงษ 
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คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหการใชจายเงินกองทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกองทุนพัฒนาไฟฟา
ในพื้นที่ประกาศเปนไปตามกรอบระยะเวลาของปงบประมาณ ดังนี้ 

๑. ใหกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณกองทุนในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
๑.๑ ใหเบิกจายเงินงบประมาณกองทุนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีไดรับอนุมัติจาก กกพ. ในอัตรา

รอยละ ๒๕ รอยละ ๕๐ รอยละ ๗๕ และรอยละ ๑๐๐ ในไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ และไตรมาสท่ี ๔ ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ 

๑.๒ ใหเบิกจายเงินงบประมาณกองทุนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีไดรับอนุมัติจาก กกพ. ในอัตรา 
รอยละ ๓๐ รอยละ ๖๐ และรอยละ ๑๐๐ ใน ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ และไตรมาสท่ี ๔ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามลําดับ 

ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กกพ. รายงานผลการเบิกจายดังกลาวให กกพ. ทราบทุกไตรมาสของปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. ใหกําหนดแนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยกเวนการปฏิบัติตามขอ ๓๕ 
ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่ อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหยกเวนผลการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟาสําหรับกองทุนในพื้นท่ีประกาศสําหรับกองทุนประเภท ข 

๓. การจัดทําแผนยุทธศาสตรกองทุนในพื้นท่ีประกาศสําหรับกองทุนประเภท ก และ ข เห็นควรใหจัดทําแผน
ยุทธศาสตรระยะกลาง คือ คราวละ ๓ ป เพื่อใชประกอบการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  



   ÊสíํÒา¹นÑั¡ก§งÒา¹น ¡ก¡ก¾พ. Ãร�‹ÇวÁมÍอ¹นØุÃรÑั¡กÉษ�·ท∙ÃรÑั¾พÂยÒา¡กÃรÊสÔิè่§งáแÇว´ดÅล�ŒÍอÁมáแÅลÐะªช�‹ÇวÂยÅล´ดÀภÒาÇวÐะâโÅล¡กÃร�ŒÍอ¹น´ด�ŒÇวÂย¡กÒาÃรãใªช�Œ¡กÃรÐะ´ดÒาÉษÃรÕีäไ«ซàเ¤คÔิÅล  

สิ่งท่ีสงมาดวย ๒ 
 

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
สําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และ ข 

กิจกรรม ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม 

จัด
ทํา

งบ
ปร

ะม
าณ

 

๑ พ.ย. ๕๕ กกพ. พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒ พ.ย. ๕๕ สํานักงาน กกพ. จัดทําประมาณการรายได วงเงินงบประมาณรายจายและ
แผนการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๓ พ.ย. ๕๕ สํานักงาน กกพ. แจงยอดการจัดสรรเงินใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่
ประกาศทราบ และดําเนินงานจัดทําแผนงานประจําปตอไป 

จัด
ทํา

แผ
นง

าน
ปร

ะจ
ําป

 

๔ พ.ย. ๕๕ – ก.พ. ๕๖ สํานักงาน กกพ. จัดสัมมนาสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ ครอบคลุม
พื้นที่ ๔ ภาค 

๕ ๑ – ๑๕ ธ.ค. ๕๕ คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือชุมชน และระดับตําบล หรือกลุม
ชุมชน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน  และการใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา (ไตรมาสที่ ๑) 

๖ ตั้งแต พ.ย. ๕๕  
- ๓๐ ม.ค. ๕๖ 

คพรฟ./คพรต. รวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบดวย  
(๑) การรับฟง ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล การสํารวจผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟา  
(๒) การสํารวจความตองการของประชาชนในพื้นที่ประกาศตอการเยียวยาว 
การปองกันผลกระทบ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ 

๗ ตั้งแต พ.ย. ๕๕  
- ๓๐ ม.ค. ๕๖ 

คพรฟ. จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ประกอบดวย  
(๑) การสรุปผลงานที่ผานมาของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ 
(๒) การจัดทําแผนยุทธศาสตรสําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาใน
ระยะตาง ๆ (ระยะสั้น ๑-๒ ป ระยะกลาง ๓-๕ ป และระยะยาว มากกวา ๕ 
ปขึ้นไป) โดยประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ไดแก การกําหนดพันธกิจ 
(Mission) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ประเด็นยุทธศาสตรที่ตองการพัฒนา 
(Strategy Issue) และการกําหนดเปาประสงคที่ คพรฟ. ตองการบรรลุ 
(Purpose) 
(๓) การจัดกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาจากโครงการ
ชุมชนที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา ซึ่งกรอบการจัดสรร
งบประมาณจะคํานึงถึงหลายมิติ เชน จัดสรรตามพื้นที่ จัดสรรตามประเภท
ของโครงการ จัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร เปนตน  
(๔) การจัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ 
(๕) การจัดทําแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง
ประกอบไปดวย คาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชน และคาใชจายในการ
บริหารจัดการ 
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กิจกรรม ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกิจกรรม 
(๖) จัดทําสรุปรายชื่อโครงการชุมชนที่อยูในแผนงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๗) การจัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ เชน รายชื่อผูเขารวมการ
ประชาคม แบบแปลน รายงานผลการศึกษา ฯลฯ 

๘ ตั้งแต พ.ย. ๕๕  
- ๓๐ ม.ค. ๕๖ 

คพรต./คพรฟ. จัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับตําบล/
กองทุน ประกอบดวย  
(๑) การจัดเวทีประชาคมระดับตําบล โดยเชิญตัวแทนจากทุกหมูบาน เพื่อสรุป
ปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา รวมกันสรุปบทเรียน รวมกันพิจารณา
คัดเลือกประเภทกิจกรรม/โครงการที่ตองการ 
(๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชนที่จะเสนอในแผนงานประจําป โดย
พิจารณาประเภทโครงการชุมชน จํานวนโครงการชุมชน ผูรับประโยชน 
งบประมาณ ฯลฯ 
(๓) รวมกันพิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการชุมชน 
(๔) จัดทําแบบสรุปงบประมาณประจําประดับตําบล 

๙ ก.พ. - มี.ค. ๕๖ คพรฟ. เสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูวาราชการจังหวัดที่โรงไฟฟาตั้งอยูตอสํานักงาน กกพ. 

พิจ
าร
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แผ
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 ๑๐ ก.พ. - มี.ค. ๕๖ สํานักงาน กกพ. รวบรวมแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอ

คณะอนุกรรมการฯ และ กกพ. พิจารณา 
๑๑ มี.ค. ๕๖ เปนตนไป สํานักงาน กกพ. แจงผลการพิจารณาของ กกพ. 

ดํา
เนิน

กา
ร ๑๒ มี.ค. ๕๖ เปนตนไป คพรฟ. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  

๑๓ มี.ค. ๕๖ เปนตนไป คพรฟ. แจงผลการพิจารณาโครงการชุมชน งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๔ มี.ค. ๕๖ เปนตนไป คพรฟ. จัดทําสัญญาหรือขอตกลงกับผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

ในพื้นที่ประกาศ  

รา
ยง

าน
ผล

กา
รด

ําเน
นิง

าน
 

๑๕ ๑ - ๑๕ ม.ค. ๕๖ คพรฟ. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา (ไตร
มาสที่ ๑) 

๑๖ ๑ – ๑๕ มี.ค. ๕๖ คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือชุมชน และระดับตําบล หรือกลุม
ชุมชน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน  และการใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา (ไตรมาสที่ ๒) 

๑๗ ๑๕ - ๓๑ มี.ค. ๕๖ คพรฟ. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  
(ไตรมาสที่ ๒) 

๑๘ ๑ – ๑๕ มิ.ย. ๕๖ คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือชุมชน และระดับตําบล หรือกลุม
ชุมชน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน  และการใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา (ไตรมาสที่ ๓) 

๑๘ ๑๖ - ๓๐ มิ.ย. ๕๖ คพรฟ. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  
(ไตรมาสที่ ๓) 

๑๙ ๑ – ๑๕ ก.ย. ๕๖ คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือชุมชน และระดับตําบล หรือกลุม
ชุมชน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน  และการใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา (ไตรมาสที่ ๔) 

๒๐ ๑๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๖ คพรฟ. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  
(ไตรมาสที่ ๔) 

 




