
 

 

 
ที่  สกพ 5502/ว3284 

  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 19  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 

         10  เมษายน  2558 

เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ
ประเภท ก และ ข 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า................................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่
ประกาศประเภท ก และ ข จํานวน 1 ฉบับ 

 ด้วย คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 16/๒๕๕8 (คร้ังที่ 326) เมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕8 ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และ ข และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังกล่าว ให้
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศทราบ 

 ในการน้ี สํานักงาน กกพ. จึงขอแจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศประเภท ก และ ข ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งน้ี ขอให้
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า พิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
และคู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจําปี ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่
เก่ียวข้องให้ครบถ้วนต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 

           
 

(นายอติลักษณ ์ อรรถาพิช) 
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 
 
ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร 0 2207 3599 ต่อ 318, 320 
โทรสาร 0 2207 3572



ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศประเภท ก และ ข 

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกจิกรรม 

1. กําหนดกรอบ
งบประมาณประจําป 

1 ก.พ. – มี.ค. 58 สํานักงาน กกพ. รวบรวมขอมูลการพิจารณาอนุมัติแผนงานประจําป
งบประมาณ 2558 และจัดทําประมาณการรายได กรอบงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2559 

2 ภายใน 
เม.ย. 58 

สํานักงาน กกพ. นําเสนอประมาณการรายได กรอบงบประมาณของ
กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศประจําปงบประมาณ 2559 ตอ 
กกพ. ใหความเห็นชอบ และแจงกรอบวงเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2559 ใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศทราบ เพ่ือ
ดําเนินงานจัดทําแผนงานประจําป 2559 

2. ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทํา
แผนงานประจาํป 

3 ก.พ. – มี.ค. 58 สํานักงาน กกพ. จัดอบรมสัมมนาใหความรูความเขาใจกับกองทุน
พัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรประจําป
งบประมาณ 2559 – 2561 

4 เม.ย. 58 สํานักงาน กกพ. ประชุมหารือเพ่ือสรุปผลงาน กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(3) ประจําป
งบประมาณ 2559 แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรประจําป
งบประมาณ 2559 – 2561 โดยนําผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค 
นโยบายของรัฐบาลและ กกพ. มาทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงาน ให
มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5 ก.พ. – มิ.ย. 58 คพรฟ. สรุปและทบทวนแผนยุทธศาสตร จัดทําแผนยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2559-2561 และแผนงานประจําปงบประมาณ 
2559 โดยมีกระบวนการ ดังน้ี  
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2559-2561 
(1) สรุปผลงานท่ีผานมาและทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนา

ไฟฟาในพ้ืนท่ี ประกาศในระยะท่ีผานมา ของกองทุนพัฒนาไฟฟา
ในพ้ืนท่ีประกาศ 

(2) จัดทําแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศของ
ปงบประมาณ 2559-2561 

(3) จัดกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาการจัดสรรเงิน
เพ่ือพัฒนาในมิติตางๆ ไดแก การจัดสรรตามพ้ืนท่ี ประเภทโครงการ 
และประเด็นยุทธศาสตร เปนตน 

(4) จัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 
(5) สื่อสารและเผยแพรแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศใหประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศ
รับทราบ 

2. จัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ 2559  
- คพรฟ./ คพรต. จดัทําแผนงานประจําประดับตําบล 

(1) การจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล เพ่ือสรุปปญหา 
จัดลําดับความสําคัญของปญหา รวมกันสรุปบทเรียน และ
พิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการท่ีตองการ 

(2) คพรต./คพรฟ. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลอืกโครงการชุมชน
ท่ีจะเสนอในแผนงานประจําป ตามหลักเกณฑท่ี กกพ. กําหนด 
และแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอโครงการชุมชนรับทราบ 

(3) รวมกันพิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการชุมชน จัดทําแบบ



กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกจิกรรม 

สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ระดับตําบล 

- คพรฟ. พิจารณาแผนงานประจําปงบประมาณ  2559 ระดับกองทุน  
(1) จัดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการใชจายงบประมาณในการ

บริหารจัดการ รวมท้ัง พิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชนในแต
ละตําบลท่ีจะเสนอในแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ตามหลักเกณฑท่ี 
กกพ. กําหนด เพ่ือจัดทําแผนการใชจายงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการชุมชน 

(2) รวมกันพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณในการบริหาร
จัดการ และนําโครงการชุมชนท่ีผานการพิจารณามาจัดทํา
แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. การเสนอแผนงาน
ประจําป 

6 ภายใน  
31 ก.ค. 58 

คพรฟ. เสนอแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 ท่ีผานความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดท่ีโรงไฟฟาตั้งอยูตอสํานักงาน กกพ. 
ปละหน่ึงครั้ง โดยกองทุนประเภท ก และ ข ท่ีมีกรอบงบประมาณ
โครงการชุมชน 20 ลานบาทข้ึนไป สามารถเสนอแผนงานประจําป
เพ่ือพิจารณาไดไมเกินปละ 2 ครั้ง ท้ังน้ี ให  คพรฟ . มอบหมาย
เจาหนาท่ีบันทึกรายละเอียดแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 ผาน
ระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ และ
ประมวลผลเพ่ือจัดพิมพแบบฟอรมจากระบบสารสนเทศ ในการนําเสนอ 
กกพ. พิจารณา 
หมายเหตุ: การรายงานผานระบบ หากประสบปญหา ขอขัดของใน
การบันทึกแผนและรายงานผล สํ า นักงาน  กกพ . ส วนกลาง 
จะดําเนินการจัดทําคูมือ วีดีโอเทปข้ันตอน ฝกอบรม และจัดใหมี 
สายดวน หากยังไมสามารถดําเนินการได จะจัดบุคลากรลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
แกไขปญหาตางๆ 

4. การขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมป 

7 15 ส.ค. 58 คพรฟ. มีหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. เพ่ือรายงานแผนการเบิกจายเงิน
งบประมาณขามป และขอกันเงินไวเบิกเหลือมปงบประมาณ 2558  

5. การพิจารณา
แผนงานประจาํป 

8 พ.ค. – ก.ย. 58 กกพ. พิจารณาอนุมัติแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 และแจงผล
การพิจารณาให คพรฟ. ทราบ  
ท้ังน้ี กรณีท่ี กกพ. ไมเห็นชอบแผนงานประจําปงบประมาณหรือให 
คพรฟ. ช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเติม ให คพรฟ. ปรับปรุงแผนงานหรือสงขอมูล
เพ่ิมเติมภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

6. การจัดสรรเงินให
กองทุนพัฒนาไฟฟาใน
พ้ืนท่ีประกาศ 

9 ภายใน 
15 ก.ย. 58 

คพรฟ. จัดทําหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. ภายในวันท่ี 15 กันยายน 
2558 เพ่ือขอรับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการและงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการชุมชนตามแผนการใชจายเงินตามท่ีไดรับอนุมัติ
จาก กกพ. โดยรายงานผลการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี
ประกาศท่ีผานมา และแผนการใชจายเงินรายไตรมาสตามวงเงินท่ี
ไดรับอนุมัติตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 ใหสํานักงาน 
กกพ. เพ่ือประกอบการพิจารณาโอนเงิน 

10 ต.ค. 58 สํานักงาน กกพ. โอนเงินงบประมาณคาใชจายในการบริหารจัดการ
และงบประมาณโครงการชุมชน ตามแผนงานประจําปงบประมาณ 
2559  



ท้ังนี้ สํานักงาน กกพ. ไดรางกิจกรรมการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ ดังนี้ 

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกจิกรรม 
1. ดําเนินโครงการชุมชน 1 ต.ค. 58 คพรฟ. แจงผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจําปงบประมาณ 

2559 ตามแผนงานประจําปท่ีไดรับอนุมัติจาก กกพ. 
2 ต.ค. 58  

เปนตนไป 
คพรฟ. จัดทําสัญญาหรือขอตกลงกับผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 

2. การรายงานผลการ
ดําเนินงาน และการขอ
กันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

3 15-30 ธ.ค. 58 คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการชุมชน และการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
(ไตรมาสท่ี 1) 

4 ภายใน 
5 ม.ค. 59 

คพรฟ. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนประจํา 
ไตรมาสท่ี 1 

5 16-30 มี.ค. 59 คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือตําบล เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการชุมชน และการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
(ไตรมาสท่ี 2) 

6 ภายใน 
5 เม.ย.59 

คพรฟ. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนประจํา 
ไตรมาสท่ี 2 

7 16-30 มิ.ย. 59 คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือตําบล เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการชุมชน และการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
(ไตรมาสท่ี 3) 

8 ภายใน 
5 ก.ค. 59 

คพรฟ. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนประจํา 
ไตรมาสท่ี 3 

9 ภายใน 
15 ส.ค. 59 

คพรฟ. มีหนังสือถึงสํานักงาน กกพ. เพ่ือรายงานแผนการเบิกจายเงิน
งบประมาณขามป เพ่ือขอกันเงินไวเบิกเหลือมปงบประมาณ 2559 

10 16-30 ก.ย. 59 คพรฟ. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน หรือตําบล เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการชุมชน และการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
(ไตรมาสท่ี 4) 

11 ภายใน 
5 ต.ค. 59 

คพรฟ. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนประจํา 
ไตรมาสท่ี 4 

 ในเบื้องตนจะกําหนดการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานและโครงการชุมชน ประจําปงบประมาณ 
2559 ประจําทุกเดือน โดยฝายเลขานุการฯ จะประสานแจงวันและเวลาประชุม พรอมท้ังนําสงระเบียบวาระให
คณะอนุกรรมการฯ ภายในสัปดาหกอนวันประชุมในแตละครั้ง และสํานักงาน กกพ. จะนําแผนงานประจําป
งบประมาณ 2559 ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ เสนอ กกพ. พิจารณาในสัปดาหถัดไป นอกจากนี้
ขอความรวมมือสํานักงาน กกพ. ประจําเขต ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี
ประกาศ ทยอยเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ 2559 ท่ีผานความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดท่ีโรงไฟฟา
ต้ังอยูตอสํานักงาน กกพ. เพ่ือใหการพิจารณาแผนงานประจําปเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจําป 2559 


