
ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศประเภท ก และ ข  

กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกจิกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

1. การจัดทํา
ปฏิทิน
งบประมาณ และ
แนวทางการเสนอ
แผนงานประจาํป 

1.1 ธ.ค. 2561 
– ม.ค. 2562 

 

- สํานักงาน กกพ. จัดทํา (ราง) ปฏิทินงบประมาณงบประมาณรายจาย 
และแนวทางการเสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เสนอคณะอนุกรรมการฯ และ กกพ. พิจารณา 

- สํานักงาน กกพ. แจงปฏิทินงบประมาณรายจาย และแนวทางการเสนอ
แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานความเห็นชอบจาก 
กกพ. ใหกองทุนฯ ทราบเพ่ือประกอบการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ 

สํานักงาน 
กกพ. 

2. การจัดทํา
กรอบงบประมาณ
ประจําป 

2.1 พ.ย. – ธ.ค. 
2561 

สํานักงาน กกพ. รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํากรอบงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 

สํานักงาน 
กกพ. 

2.2 ภายใน 
ก.พ. 2562 

สํานักงาน กกพ. เสนอกรอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตอ กกพ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และแจงกรอบงบประมาณ
ประจํ าป ดั งกล าว ให กองทุนพัฒนาไฟฟ าในพ้ืนท่ีประกาศทราบ  
เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักงาน 
กกพ. 

2.3 ก.พ. 2562 สํานักงาน กกพ. ช้ีแจงสํานักงานเขตกองทุนฯ เก่ียวกับแนวปฏิบัติฯ สํานักงาน 
กกพ. 

3. การจัดทําแผน
บริหารงานกองทุน
พัฒนาไฟฟาของ
กองทุนพัฒนา
ไฟฟาในพ้ืนท่ี
ประกาศ 

3.1 ก.พ. 2562 การจัดทําแผนบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 – 2565 
- สํานักงาน กกพ. นําเสนอ กกพ. พิจารณาแผนบริหารงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟาของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ แจงใหกองทุนฯ ใชในการ
ทําแผนปฏิบัติการ ป 2563 – 2565 

  ท้ังน้ี กองทุนใดท่ีไมมีความพรอมในการดําเนินงาน ใหนําเสนอโครงการ
ชุมชนท่ีสอดคลองตามแผนบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาของกองทุน
พัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศเปนบางสวนได โดยระบุเหตุผลความ
จําเปนประกอบการพิจารณา 

สํานักงาน 
กกพ. 

4. การทบทวน  
และจัดทําแผนงาน 
ประจําป 

4.1 ก.พ. – เม.ย. 
   2562 

1. กองทุนฯ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 
(1) กําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาการจัดสรรเงินเพ่ือ

พัฒนาในมิติตาง ๆ ไดแก การจัดสรรตามพ้ืนท่ี ประเภทโครงการ และ
ประเด็นยุทธศาสตร เปนตน 

(2) จัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 
(3) สื่อสารและเผยแพรแผนบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาและแผนการ

ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีประกาศรับทราบ 

2. การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับหมูบาน/ตําบล 
(1) คพรฟ./คพรต. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล เพ่ือสรุปปญหา 

จัดลําดับความสําคัญของปญหา รวมกันสรุปบทเรียนและพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรม/โครงการท่ีตองการ 

(2) คพรต./คพรฟ. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชนท่ีจะ
เสนอในแผนงานประจําป ตามหลักเกณฑท่ี กกพ. กําหนดและแจงผล
การพิจารณาใหผูเสนอโครงการชุมชนรับทราบ 

กองทุนพัฒนา
ไฟฟาในพ้ืนท่ี

ประกาศ 

 



กระบวนการ ลําดับ ระยะเวลา ขั้นตอนและกจิกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

(3) คพรฟ./คพรต. รวมกันพิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการชุมชน 
จัดทําแบบสรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับหมูบาน/ตําบล 

3. การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับกองทุน 
(1) คพรฟ. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการใชจายงบประมาณใน

การบริหารจัดการ รวมท้ังพิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชนในแตละ
ตําบลท่ีจะเสนอในแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัด
เรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ตามหลักเกณฑท่ี กกพ. กําหนด 
เพ่ือจัดทําแผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 

(2) คพรฟ. รวมกันพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณในการบริหาร
จัดการตามระเบียบ/ประกาศ ท่ี กกพ. กําหนด และนําโครงการชุมชน
ท่ีผานการพิจารณามาจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยระบุเปาหมายในการดําเนินโครงการชุมชนท่ีเช่ือมโยงกับแผน
บริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟา และเปาประสงคตามยุทธศาสตร เพ่ือ
ใชในการติดตามประเมินผลตอไป 

5. การเสนอ
แผนงานประจาํป 

5.1 พ.ค. – มิ.ย. 
2562 

กองทุนฯ เสนอแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานความเห็น
ประกอบจากผูวาราชการจังหวัดท่ีโรงไฟฟาตั้งอยูตอสํานักงาน กกพ. เพ่ือ
พิจารณาภายในระยะเวลา ดังน้ี 
    - กองทุนประเภท ข ภายในวันท่ี 31 พ.ค. 2562 
    - กองทุนประเภท ก ภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 2562 
    ***ใหจัดสงแผนงานประจําปผานระบบสารสนเทศกองทุนฯ  
โดยกรอกขอมูลใหครบถวนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

กองทุนพัฒนา
ไฟฟาในพ้ืนท่ี

ประกาศ 

6. การพิจารณา
แผนงานประจาํป 

6.1 มิ.ย. – ก.ย. 
2562 

1. สํานักงาน กกพ. นําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กองทุนฯ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นประกอบ 
การนําเสนอ กกพ. พิจารณาอนุมัติ และแจงใหกองทุนฯ ทราบ 

2. สํานักงาน กกพ. แจงผลการพิจารณา 

สํานักงาน 
กกพ. 

7. การดําเนิน
โครงการชุมชน 

7.1 ต.ค. 2562 
เปนตนไป 

กองทุนฯ แจงตอผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือจัดทําสัญญาหรือบันทึก
ขอตกลง กับผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ
กองทุนฯ จัดประชาสัมพันธโครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก กกพ. ตอ
สาธารณชนในพ้ืนท่ีประกาศใหท่ัวถึง และดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับ
อนุมัติตอไป 

กองทุนพัฒนา
ไฟฟาในพ้ืนท่ี

ประกาศ 

  

 

 

 

 

 

 

 


