
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว7227 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓)
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

   28  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง แนวทางการพิจารณาแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน
และโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการพิจารณาแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) จ านวน ๑ ฉบับ 

ด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) 
(คณะอนุกรรมการฯ) ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๗ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบแนวทางการ
พิจารณาแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จึงขอน าส่งแนวทางการพิจารณาแผนงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มายังคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือโปรดทราบและใช้เป็นแนวทางในการเสนอแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่าง
ครบถ้วนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

(นางสาวนฤภัทร  อมรโฆษิต) 
    รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

        อนุกรรมการและเลขานุการ 
     คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการฯ 

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑ ๓๑๘ ๓๒๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๒ 
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แนวทางการพิจารณาแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาแผนงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ดังนี้ 

1. คพรฟ. ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเพ่ิมขึ้นตามแนว
ทางการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ในข้อ 8 ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 โดยก าหนดให้มีการด าเนิน
โครงการชุมชนขนาดเล็กท่ีไม่เกิน 300,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณในการด าเนิน
โครงการชุมชนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี 

2. ให้ คพรฟ. จัดท าค าของบประมาณในบริหารจัดการของ คพรฟ. ที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจในการ
พิจารณา ก ากับ ตรวจสอบ และติดตามงบประมาณในการด าเนินโครงการชุมชนในแต่ละปี โดยควรพิจารณาด าเนิน
โครงการชุมชนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง การด าเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น 

3. ให้ คพรฟ. พิจารณาน าเสนอโครงการที่สามารถด าเนินการผูกพันงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
ในการเสนอแผนงานประจ าปี 

4. แนวทางการพิจารณาโครงการชุมชนในรายการประเภทต่อไปนี้ ควรด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 งานประเพณี ควรด าเนินการในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือระดับต าบล เพ่ือประโยชน์ ในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้น และเกิดความสามัคคีในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและระดับต าบล แทน
การด าเนินงานในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน 

4.2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้แก่ การ
ก่อสร้างถนน ซ่อมถนน ขุดลอกคูคลอง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ฝึกอบรม เป็นต้น ควรพิจารณาเสนอของบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเท่าที่จ าเป็น โดยให้ระบุประเด็นปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ควร
พิจารณาด าเนินการในรูปแบบของการสมทบงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ด าเนินการ หรือเพ่ือแก้ไข
อุปสรรคของโครงการ 

4.3 โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ควรค านึงถึงผลประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนเป็นส าคัญ โดยน าเสนอรายละเอียดก าหนดการด าเนินงานและรายละเอียดงบประมาณเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ที่มีงบประมาณขั้นสูงในการด าเนินงานในแต่ละปี ดังนี้ 

โครงการชุมชน 
จ าแนกตามแผนงาน 

สัดส่วนของงบประมาณในการด าเนินโครงการชุมชน 

กองทุนประเภท ก 
กองทุนประเภท ข 

งบประมาณเกินกว่า 10 ล้านบาท 
กองทุนประเภท ข 

งบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท 

10. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน 
(ภายในประเทศ) 

ไม่ควรเกินร้อยละ 5 ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ไม่ควรเกินร้อยละ 15 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 
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5. คพรฟ. ต้องก ากับให้มีการก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินโครงการชุมชน และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง ก ากับดูแลให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และรายงานให้ส านักงาน กกพ. ทราบ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณโครงการในปีถัดไป 

 
 


