
ด่วนที่สุด
ทิ มท ๐๒๑๑ . ๕ /ว ^ป !ี(1'

ค เล าก ส างจงัฬ สํ น ค รไท ^ก
* 4  3 (โ^
^  พ*'- - ^  -
08า...—. ^ - . น

ฬมหาดไทย

3ร พฤศจิกายน
เรึอ๋ง กระบวนการและขัน้ตอนการดำเนนิ,)านข0งก0งทุนพฒับๅไทุฟ้าในพ้ืนท่ีป^
เ1ยน ผูว้า่ราขการจงัหวดั (ง'ญ?แนบทา้ย) ก,1111,1, ^ * , 1 สะดกั, 1,,*
สงิทสง่มาดว้ย สำเนาหนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการ)เลง้งาน ท่ี สกพ ๕๕๐๒/ ๙๐๑๑ - ’ ...

ลงวั บที ่ ๒ ๒ ก ั น ? เ า ? เ ฑ V , ๙̂ 1น?' — •ไไ*••■ .'ล่̂ื !! ../ป้&
เวงุ1™  -—— ^ .

ดว้ยสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาบในฐานะหนว่ยงาบกำกบัดแูลการดำเนนิงาน 
ของกองทนุพฒันาไฟฟา้■ แจง้วา่ ปจัจบุนัมกีารประกาศจดัตัง้กองทนุพฒันาไฟฟา้ในพืน้ทีป่ระกาศขนาดใหญ ่
และขนาดกลาง จำนวน ๕๖ กองทุน ครอบคลมุ ๓๗ จังหวัดทีว่่ประเขศโดยมจัีงหวัดหลกัทีม่กีองทนุพฒันาไฟฟา้ 
ใบพืน้ทีป่ระกาศตัง้อยู ่ จำนวน ๒๘ จังหวัด และใบระยะทีผ่า่นมามกีารนำเสนอขา่วทีอ่าจจะแสดงถงึความเขา้ใจ 
ทีค่ลาดเคลือ่นใบการดำเนบิงานกองทนุพฒันาไฟฟา้ ประกอบกบัคณะกรรมภารกำกบักจิการพลงังานได้ปรับปรุง 
แกไ้ขการบรหิารจดัการและการดำเนนิโครงการชมุขนเพือ่ยกระดบั(ทรดำเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงขึน้ 
สอดคลอ้งกบับรบิททีเ่ปลืย่นแปลงไป โดยเนน้การมสีว่นรว่มของชมุชนและสามารถสรา้งประโยขนท์ีข่ดัเจน 
ในการพฒันาชมุขนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยไดอ้อกระ!เปยีใ]คณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน 
วา่ดว้ยกองทนุพฒันาไฟฟา้เพือ่การพฒันาหรอืพืน้ท)ุทอ้งลืบ่ทีไ่ดร้บัผสฺกระหนจากการดำเนนิงานของโรงไฟฟา้ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอใหก้ระทรวงมหาดไทยลือ่สารผูท้ ีม่สีว่นเกีย่ไขอ้งใหเ้กด้ความเขา้ใจใบการขบัเคลือ่น 
การดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยวกบั รายละเอยดปรากฏตามสงิทึส๋ง่มาดว้ย

กระทรวงมหาดไทย จงึขอใหผู้ว้า่ราขการจงัหวดัทีเ่?!ยวขอ้งดำเนนิการ ดง้นี ้
๑ .  กำกบัและตดิตามการดำเนนิงานของกองทนุพฒัมาไฟฟา้เพือ่ใหก้ารพฒันาหรอืพืน้ท)ุทอ้งลืน่ 

และชมุชนรอบโรงไฟฟา้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการดำเนนิงานของโรงไฟฟา้เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมีการ 
ดำเนบิโครงการและใชจ้า่ยงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามวัตถปุระสงคข์อง(เองทนุพฒันาไฟฟา้

๒. ประซาลม้พนัธไ์หห้นว่ยงาบทีเ่กยวขอ้ง องค์กรปกครองส่วนทอ้งล่ืน ชมุชน และประชาขน 
ในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้เขา้ใจกระบวบการและขัน้ตอนการดำเนนิงานของกองทนุพฒันาไฟฟา้ และการมีส่วนร่วม 
ในการดำเนนิงานของกองทบุพฒันาไฟฟา้ในพืน้ที่

จงึเรยีนมาเพือ่พจิารณาดำเนนิการ

ขอแสดงความนับถอ

(นายสทุธพิงษ ์^ลเจรญิ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนกังานปลดักระทรวง
สำนกันโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๒ มท ๕๐๔๔๗



บ้ญจแบบท้าย 
๑. กรุงเทพมหาบ?เร 
๒. จังหวดักาญจนบรุ ี
๓. จังหวัดกาฬสนิธุ 
๔. จังหวัดขอบแกน่ 
๔. จงัหวดัฉะเจงเทรา 
๖. จังหวัดชลบรีุ 
๗. จงัหวดัชยันาท 
๘. จงัหวดัเขยงใหม ่
๙. จงัหวดันคร่ราชสมีา 
๑๐. จังหวัดนครศรธีรรมราช 
๑๑. จังหวัดปทมุธาน ี
๑๒. จงัหวดัปราจนบรุ ี
๑๓. จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
๑๔. จังหวัดพํษ(บุโลก 
๑๔. จงัหวดัเพชรบรุณ ์
๑๖. จงัหวดัยะลา 
๑๗. จงัหวดัระยอง 
๑๘. จงัหวดัราชบรุ ี
๑๙. จังหวัดลพบรุ ี
๒๐. จงัหวดัลำปาง 
๒๑. จงัหวดัเลย 
๒๒. จงัหวัดสงขลา 
๒๓. จังหวดัสมทุรปราการ 
๒๔. จังหวัดสระแกว้ 
๒๔. จังหวัดสระบรีุ 
๒๖. จังหวัดสพุรรณบรีุ 
๒๗. จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
๒๘. จงัหวดัอดุรดดิถ์
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ที สกพ ๕๕๐๒/ ๙๐*) 9 'ด*#ท#ฟ^ สำบเํางานคณะกรรมการกำกบักจิการพลังงาน
๓๑๘ อาคารจัตุรัสจามจุรื จนั ๑๙ ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวับ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓0

^0\9 กนัยายน 1๐๕๖๔
เรือ่ง ขอรายงานกระบวนการ ข้ันตอนการดำเนนิงานของกองทนุทฒ้นาไฟฟา้ในพืน้ทปีระกาศ
เรยีน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สงิทสีง่มาดว้ย ๑. รายลือ่กองทนุพฒันาไฟฟา้ในพืน้ทปีระกาศ ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาระเปยีบคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน วา่ดว้ยกองทนุพฒันาไฟฟา้เพือ่การ 
พฒันาหรอืพืน้ฟทูอ้งลืน่ทไีดร้บัผลกระทบจากการดำเนนิงานของโรงไฟฟา้ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๑ ฉบับ

๓ .  สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน เรือ่ง การสรรหาคณะกรรมการพฒันา 
ชมุชนในพืน้ทรีอบโรงไฟฟา้และคณะกรรมการพฒันาชมุซนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ตำบล 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเบาประกาศคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละรธิการจดัสรร 
เง๊นกองทุนพฒันาไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาหรือพ้ืนฟทู้องถ่ินทีได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน 
ของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน ที สกพ ๕๕๐๒/ว ๘๓๒๑ 
ลงวันที ๒ กบัยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ดว้ย สำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับ 
ดแูลการดำเนนิงานของกองทนุพฒันาไฟฟา้ ดามมาตรา ๙๗(๓) แห่งพระราขบัญญติัการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลืง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาหรอืพืน้ฟทูอ้งลืน่ทไีดร้บัผลกระทบจากการดำเนนิงานของโรงไฟฟา้ 
โดยการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาไฟฟา้เพือ่กจิการตามมาตรา ๙๗(๓) หรือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใบพ้ืนทีประกาศ 
ทีผ่านมาได้รับความร่วมมอจากกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในพ้ืนท่ีทีโรงไฟฟ้าต้ังอยู่ 
ในการบรหิารจดัการและจบัเคลือ่นการดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยปจีจบุนัมกีารประกาศ 
จัดตัง้กองทนุพฒันาไฟฟา้ในพืน้ทปีระกาศ (กองทุนฯ) ขนาดใหญแ่ละ,ฌาดกลาง จำนวน ๕๖ กองทุน ครอบคลุม 
๓๗ จงัหวดัทัว่ประเทศ (รายละเอยีดปรากฏตามสงิทสีง่มาดว้ย ๑)

กองทนุพฒันาไฟฟา้ ประกอบกบัคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน (ากพ.) ได้ปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ 
และการดำเนนิโครงการชมุขนเพือ่ยกระดบัการดำเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบับริบท 
ทเีปลีย่นแปลงไป โดยเนน้การมสีว่นรว่มของชมุชนและสามารถสร้างประโยชนท์จีดัเจนในการพฒันาชมุขนใน 
พ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าได้อย่างย่ังยืน โดยได้ออกระเปียบคณะกรรมการกำกับกํจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ในระยะทผีา่นมามกีารนา่เสนอขา่วทอีาจจะแสดงถงีดวามเชา้ใจทคีลาดเคลือ่นใบการดำเนนิงาน

/เพื่อการ...



๒

เฟอ้การพฒันาหรีอฟน้มูท่อ้งถิน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากๆๆรตำ!,มบีงๆบ1เฐงโรงไฟฟ้า พ.ศ. 10๕๖๓ (ระเมยีบ กกพ. 
วา่ดว้ยกองทบุ ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓) มีผลบงัคบัไข้ตัง้แต่วันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นด้นมา (รายละเอยดปรากฏ 
ตามสงิทีส่ง่มาดว้ย ๒)

เฟอ้ใหก้ารขับเคล่ือนกองทบุพฒันาไฟฟา้เปน็ไปตา!)วัตถุประสงค์ในการพฒันาและฟน้ฟทูมุขบ 
ใบพนทีร่อบโรงไฟฟา้ กกพ. ใบการประชมุครัง้ที ่ ๓๕/ ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๗๔๔) ในวันท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๖๔ มีมติ 
ไทส้ำนกังาน กกพ. นำเรียนแนวทางการดำเมนีงานและขัน้ตอนการดนํปนิงานของกองทนุฯ ดงันี้

๑. การกำหนดพืน้ทีป่ระกาศ
๑.® ปรบัปรงุขอบเขตพืน้ทีป่ระกาศสำหรบักองทนุฯ ทีจ่ดัตัง้ใหมภ่ายใตร้ะเมยีบ กกพ. 

วา่ดว้ยกองทนุ ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ จากครอบคลมุพืน้ทีต่ำบลโดยรอบโรงไฟฟา้ เปน็ครอบคลมุพืน้ทีห่มูบ่า้น 
โดยรอบโรงไฟฟา้ เฟอ้ใหก้ารสนบัสบนุงบประมาณจากกองทนุพฒัใกไฟฟา้สะทอ้นถงึพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ 
จากการดำเมนีงานของโรงไฟฟา้ตามเจตนารมณข์องกองทนุพฒันาไฟฟา้ เฟอ้กจํการตามมาตรา ๙๗(๓)

๑.๒ สำนกังาน กกพ. โดยความเหน็ชอบของ กกพ. เปน็ผู้ออกประกาศกำหนดพืน้ท่ีประกาศ 
ขีง่มสีทิธไิดร้บัการสนบัสบนุงบประมาณจากกองทนุฯ โดยจะพจิารณาจากแผนการผลตไฟฟา้สำหรบัแตล่ะ 
โรงไฟฟา้ใหค้รอบคลมุถงึระดบัหมูบ่า้นโดยรอบโรงไฟฟา้ทีอ่ยู่ในรัศมจีากศนูย์กลางโรงไฟฟา้เปน็ระยะทางตามที ่
กำหนด ๓ ระดับ ข้ีงเปน็ไปตามทีก่ำหนดไว้ข้อ ๖ ของระเมยีบ กกพ. ว่าดว้ยกองทนุ, ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

อน่ึง พืน้ทีป่ระกาศสำหรบักองทนุเตมิทีต่ัง้กอ่นระเมยีบกองทนุฯ ใข้บังคับ กำหนดให้ 
เปน็ไปตามพืน้ทีป่ระกาศเตมิ (ครอบคลมุพืน้ทีต่ำบล) ตามข้อ ๖ วรรคสอง และพืน้ทีป่ระกาศสามารถเฟม้เตมิได้ 
ภายหลงัหากมผีลกระทบตามหลกัวชิาการ ขึง๋ไดท้ำการรบัฟง้ควาฆคดิเหน็จากประขาชนในพืน้ทีแ่ลว้ หรีอ 
เง่ือนไขอืน่ทีก่ำหนดไวต้ามขอ้ ๖ วรรคที ่โดยผา่นกลไลการตำเมนีงานของคณะกรรมการพฒันาชมุชนในพืน้ที ่
รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)

๒. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า
๒.๑ ปรบัปรงุองคป์ระกอบของ คพรฟ. โดยเพิม่เตมิผูแ้ทนภาครฐัใหค้รอบคลมุการพฒันา 

พืน้ทีใ่น ๖ ดา้นหลกั ขีง่ประกอบดว้ย ดา้นสาธารณสขุ ดา้นการสกืขา ดา้นเศรษฐกจิชมุซบ ด้านสงิแวดลอ้ม 
ด้านสาธารญปโภค ด้านพลังงานชุมชน เฟ้อให้องค์ประกอบของ คพรฟ. มีประสิทธิภาพ องค์ค'จาม่รู้และประสบการณ์ 
ทีส่ามารถช)ุรณาการและขบัเคลือ่นการพฒันาไดต้ามเมาีหมาย

๒.๒ กกพ. จะเป น็ ผ ูพ้ จิารณ าแตง่ต ัง้ คพรฟ. ขีน้มาคณะหนึง่ เฟอ้ทำหนา้ทีบ่รหีาร 
เงนิกองทนุพฒันาไฟฟา้ในพืน้ทีป่ระกาศ สำหรับกองทนุขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง ข่ีงกำหนดให้มีจำนวนสูงสุด 
ไมเ่กนิ ๓๕ คน ตามที ่ กกพ. กำหนด ประกอบดว้ย

(๑) ผูแ้ทนภาคประซาขน โดยกำหนดใหม้ผีูแ้ทนภาคประขาซนจำนวนไมน่อ้ยกวา่ 
สองในสามของคณะกรรมการทัง้หมด และไดก้ำหนดวธิกีารสรรหาไวต้ามประกาศคณะกรรมการกำกบักจิการ 
พลงังาน เรือ่ง การสรรหาคณะกรรมการพฒันาชมุซนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้และคณะกรรมการพฒันาชมุชน 
ในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอยีดปรากฏตามสงิทีส่ง่มาดว้ย ๓) พร้อมกำหนดคุณสมบติั 
และลกัษณะดอ้งหา้มไวต้ามขอ้ ๑๕ และวาระการตำรงตำแหนง่ไวค้ราวละสป์ ี ไมเ่กนิสองวาระ ไว้ตามข้อ ๒๑ 
ของระเบยีบ กกพ. ว่าดว้ยกองทนุ ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

/ (๒) ผู้แทน...



๓

(๒) ผ ูแ้ทนภาครฐั โดยกำหนดใหผ้ ูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ผูค้ดัเสอืกบคุคลจาก 
สว่นราชการสว่นกลางทปีฎบต้งานภายในเขดจงัหวดั ราชการสว่นภปูภีาคหรอืสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทปีระกาศ 
หรือสมาริ)กสภาท้องถ่ิน หรือผู้บรืหารท้องถ่ิน กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพ๋ืนทีประกาศ ภายใต้สังกัดส่วนงานด้านต่าง  ๆ
ดามท ี กกพ. กำหนดในข้อ ๑๖ ของระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยกองทนุ ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ผู้ทรงคณุวุฒ ิ จำนวน ๑ คน โดยกำหนดให้ผู้โคัรับคัดเสือกเป็นผู้แทนภาคประชาซน 
และผูแ้ทนภาครฐั เปน็ผูค้ตัเสอืกผูท้รงคณุวฒุ ิ พร้อมกำหนดคณุสมบติ่และลกัษณะด้อง่หา้มไว้ตามข้อ ๑๙ และ 
วาระการดำรงตำแหนง่ไวต้ามขอ้ ๒๑ ของระเบย้บ กกพ. ว่าด้วยกองทนุ ๘๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การดำเนนิโครงการชมุชน
๓.๑ กกพ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์โนการพิจารณาโครงการชุมชนทีไต้รับการสนับสบุนเงินจาก 

กองทนุพฒันาไฟฟา้ โดยออกประกาศคณะกรรมการกำกบักจการพรงังาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธการจัดสรร 
เงนิกองทนุพฒันาไฟฟา้เพือ่การพฒันาหรอืพืน่ฟทูอ้งถิน่ทไีดร้บัผลกระทบจากการดำเนนิงานของโรงไฟฟา้ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอยดปรากฏตามส,ิงทสีง่มาดว้ย ๔) เพ่ือเป็นแนวทางใบการพิจารณาของ คพรฟ. ประกอบด้วย 
แผนงานดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้(๑) ดา้นสาธารณสขุ (๒) ดา้นการคกัษา (®) ดา้นเศรษกจชมุชน (๔) ด้านสงิแวดล้อม 
(๕) ดา้นสาธารญปโภค (๖) ดา้นพลงังานชมุชน และ (๗) ด้านอ่ืน  ๆ ทเีปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาชมุชน 
พรอ้มกำหนดแนวทางการเสนอแผนงานประจำปเีพือ่ใหถ้อืปฏบิต้รว่มกนั ซ่ึงสำนักงาน กกพ. จะมีหนังสือน่าส่ง 
แนวทางดงักลา่วเพือ่ให ้คพรฟ. ถอืปฏบิต้เปน็เปน็ประจำอยูด่ว้ยแลว้

๓.๒ กกพ. ไดย้กระดบัการดำเนนิงานโครงการชมุชน ในการเพืม่ระบบธรรมาภบิาล 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยกำหนดใหผู้้ได้รับจัดสรร ประกอบดว้ย

(๑) หนว่ยงานของรฐั โดยกำหนดใหก้ระบวนการจัดซือ้จดัจ้างเปน็ไปไปตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหืารพสัดภุาครฐั

(๒) นติบิคุคลในชมุชนซืง้มาจากการจดทะเบยีน และมูลนิธิ โดยกำหนดใหด้ำเนนิการ 
จดัซือ้จดัจา้งและบรหืารพสัดตุามระเบยีบดา้นการพสัดชุองหนว่ยงาบนัน้

๓.๓ กกพ. ไดก้ระจายอำนาจในการพจิารณ าอนมุตัแิผนงานประจำปใีหแ้ก ่ คพรฟ. 
เปน็ผ ูพ้ จิารณ าอนมุตั  ิ และใหเ้สนอตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัในพืน้ทีท่โีรงไฟฟา้ตัง้อยูใ่หค้วามเหน็ประกอบ 
ซึง่เปน็ไปตามขอ้ ๓๗ ของระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยกองทนุ ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีกำหนดไว้

๔. แนวทางปฏบํตัใินการพจิารณาอนมุตัโิครงการชพุน ในชว่งการแพร่ระบาดของโรคติดเซือ้ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใตก้รอบงบประมาณประจำปงีบประมาณ ท.ศ. ๒๕๖๕

กกพ. ในการประชมุครัง้ท ี ๓๔/ ๒๕๖๔ (คร้ังที ฟ๔๓) วันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พจิารณา 
ความจำเปน็เรง่ตว่นในการบอ้งกนัและแกบัญ้หาการแพรร่ะบาดชองโรคตดิเซือ้ไวรสัโคโรนา่ ๒๐๑๙ จึงได้ 
พจิารณาอนุมัติแนวทางดำเนินการภายใต้งบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชนเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชองกองทนุฯ โดยยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิต้ตามขอ้ ๓๗ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๖ ชองระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทนุ ๙๗(๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทัง้นี ้ให ้คพรฟ. พจิารณาอนมุตัไิดไ้มเ่ถนืรอ้ยละ ๕๐ ชองกรอบงบประมาณโครงการชุมชนทีได้รับ 
และตอ้งไมเ่กน ๒๐๐ ล้านบาท สำหรับโครงการทมีลีกัษณะ ดังนี้

/ (๑) โครงการ...



(๑) โครงการทีม่ลีกัษณะเปน็การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขใบการป้องกัน ควบคุม หรอ 
รกัษาโรคตดิฟอ้โวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(๒) โครงการทีม่ลีกัษณะเปน็การจา้งตอ่เนือ่งโดยการจา้งบคุลากรวขิาขพเพือ่สนบัสบนุการ 
ดำเบนงาบและพฒันาในดา้นตา่งๆ เทา่ทีจ่ำเปน็ เขน่ โครงการจ้างบคุลากรทางการสกืษา โครงการจา้งบคุลากร 
ทางแพทย ์ ฯลฯ

(๓) โครงการใหท้นุการดกีษาแบบตอ่เนือ่งเพืจ่สรา้งบคุลากรใบการพฒันาขมุขบ เขน่ 
วศิวกร แพทย ์ ครู ฯลฯ

(๔ )โครงการทีม่ลีกัษณะเปน็การสง่เสรมิพฒันาเศรษฐกจิขมุขนใบพนทีร่อบโรงไฟฟา้โดย 
การจา้งงานในทอ้งลืน่เพือ่พืน่ข{ุเศรษฐกจิ และบรรเทาเยยวยาความเดอีนรอ้นจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของโรคติดฟอ้ไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่่งมาด้วย ๔)

ใบการนี ้สำนกังาน กกพ. จงํขอความอนเุคราะหท์า่น โปรดพจิารณามอบหมายใหผู้ว้า่ราขการ 
จงัหวดัแตล่ะจงัหวดัทราบแนวทางการดำเนนิงานของกองทนุพผันาไฟฟา้ เพ ือ่?เอสารผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
ใหเ้กดิความเขา้ใจในการขบัเคลือ่นการดำเนนิงานใหเ้ปน็โปในพศิทางเดยีวกนั รวมถึงกำกับดูแล กล่ันกรองและ 
ใหค้วามเหน็ประกอบการดำเนนิงานใหเ้กดิการบรุณาการรว่มกบัแผนพฒันาทอ้งลืน่หรอืแผนพฒันาจงัหวดัหรอิ 
แผนพฒันาในดา้นตา่ง  ๆใหเ้ปน็โปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็โปตามวตัถปุระสงคข์องการใชจ้า่ยงบประมาณ 
จากกองทนุพฒันาไฟฟา้ตอ่โปดว้ย

จงัเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและโปรดพจิารณาใหค้วามอนเุคราะหก์ารดำเนนิงานดงักลา่วดว้ย
จะขอบคณุยิง่

๔

X .(นายคมกฤข ดนัตระวาณขิย์)
เลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน

ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
กองทนุพฒันาไฟฟา้
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๔๙๙ ต่อ ๓๔๐, ๓๑๗
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๔๗๒
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