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ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาบในฐานะหน่วยงาบกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า■ แจ้งว่า ปัจจุบนั มีการประกาศจัดตัง้ กองทุนพัฒ นาไฟฟ้าในพืน้ ทีป่ ระกาศขนาดใหญ่
และขนาดกลาง จำนวน ๕๖ กองทุน ครอบคลุม ๓๗ จังหวัดทีว่ ป่ ระเขศโดยมีจงั หวัดหลักทีม่ กี องทุนพัฒนาไฟฟ้า
ใบพืน้ ทีป่ ระกาศตัง้ อยู่ จำนวน ๒๘ จังหวัด และใบระยะทีผ่ า่ นมามีการนำเสนอข่าวทีอ่ าจจะแสดงถึงความเข้าใจ
ทีค่ ลาดเคลือ่ นใบการดำเนิบงานกองทุนพัฒ นาไฟฟ้า ประกอบกับคณะกรรมภารกำกับกิจการพลังงานได้ปรับปรุง
แก้ไขการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการชุมขนเพือ่ ยกระดับ(ทรดำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยงขึน้
สอดคล้องกับ บริบ ททีเ่ ปลืย่ นแปลงไป โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชนและสามารถสร้างประโยขน์ทข่ี ดั เจน
ในการพัฒ นาชุมขนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าได้อย่างยัง่ ยืน โดยได้ออกระ!เปียใ]คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยกองทุนพัฒ นาไฟฟ้าเพือ่ การพัฒ นาหรือพืน้ ทุ)ท้องลืบ่ ทีไ่ ด้รบั ผฺสกระหนจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอให้ก ระทรวงมหาดไทยลือ่ สารผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ ไข้อ งให้เก้ด ความเข้าใจใบการขับ เคลือ่ น
การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดยวกับ รายละเอยดปรากฏตามสิงทึส๋ ง่ มาด้วย
กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ผวู้ า่ ราขการจังหวัดทีเ่ ?!ยวข้องดำเนินการ ด้งนี้
กำกับและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒมาไฟฟ้าเพือ่ ให้การพัฒนาหรือพืน้ ทุ)ท้องลืน่
และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ดำเนิบโครงการและใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ(เองทุนพัฒนาไฟฟ้า
๒. ประซาล้มพันธ์ไห้ห น่วยงาบทีเ่ กยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องลืน่ ชุมชน และประชาขน
ในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าเข้าใจกระบวบการและขัน้ ตอนการดำเนินงานของกองทุนพัฒ นาไฟฟ้า และการมีสว่ นร่วม
ในการดำเนินงานของกองทุบพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ ที่
๑ .

จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาดำเนิน การ
ขอแสดงความนับถอ

(นายสุทธิพงษ์ ^ลเจริญ )
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๒ มท ๕๐๔๔๗

บ้ญจแบบท้าย

๑. กรุงเทพมหาบ?เร
๒. จังหวัดกาญจนบุรี
๓. จังหวัดกาฬสินธุ
๔. จังหวัดขอบแก่น
๔. จังหวัดฉะเจงเทรา
๖. จังหวัดชลบุรี
๗. จังหวัดชัยนาท
๘. จังหวัดเขยงใหม่
๙. จังหวัดนคร่ราชสีมา
๑๐. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. จังหวัดปทุมธานี
๑๒. จังหวัดปราจนบุรี
๑๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔. จังหวัดพํษ(บุโลก
๑๔. จังหวัดเพชรบุรณ์
๑๖. จังหวัดยะลา
๑๗. จังหวัดระยอง
๑๘. จังหวัดราชบุรี
๑๙. จังหวัดลพบุรี
๒๐. จังหวัดลำปาง
๒๑. จังหวัดเลย
๒๒. จังหวัดสงขลา
๒๓. จังหวัดสมุทรปราการ
๒๔. จังหวัดสระแก้ว
๒๔. จังหวัดสระบุรี
๒๖. จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๗. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๘. จังหวัดอุดรดิดถ์
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สำบํเางานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๘ อาคารจัตรุ สั จามจุรื จัน ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวับ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓0

^0\9 กันยายน 1๐๕๖๔
เรือ่ ง

ขอรายงานกระบวนการ ขัน้ ตอนการดำเนินงานของกองทุนท้ฒนาไฟฟ้าในพืน้ ทีประกาศ

เรียน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิงทีสง่ มาด้วย ๑. รายลือ่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ ทีประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาระเปียบคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒ นาไฟฟ้าเพือ่ การ
พัฒนาหรือพืน้ ฟูทอ้ งลืน่ ทีได้รบั ผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรือ่ ง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพืน้ ทีรอบโรงไฟฟ้าและคณะกรรมการพัฒนาชุมซนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าตำบล
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเบาประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจ การพลังงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์และริธการจัดสรร
เง๊นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพือ่ การพัฒนาหรือพืน้ ฟูทอ้ งถิน่ ทีได้รบั ผลกระทบจากการดำเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน ที สกพ ๕๕๐๒/ว ๘๓๒๑
ลงวันที ๒ กับยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๓

.

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับ
ดูแลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดามมาตรา ๙๗(๓) แห่งพระราขบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลืง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาหรือพืน้ ฟูทอ้ งลืน่ ทีได้รบั ผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
โดยการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพือ่ กิจการตามมาตรา ๙๗(๓) หรือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใบพืน้ ทีประกาศ
ทีผา่ นมาได้รบั ความร่วมมอจากกระทรวงมหาดไทยผ่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในพืน้ ทีท่ โี รงไฟฟ้าตัง้ อยู่
ในการบริห ารจัดการและจับ เคลือ่ นการดำเนิน งานให้เป็น ไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพ โดยปีจจุบนั มีการประกาศ
จัดตัง้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ ทีประกาศ (กองทุนฯ) ขนาดใหญ่และ,ฌาดกลาง จำนวน ๕๖ กองทุน ครอบคลุม
๓๗ จังหวัดทัว่ ประเทศ (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้วย ๑)
ในระยะทีผา่ นมามีการน่าเสนอข่าวทีอาจจะแสดงถีงดวามเช้าใจทีคลาดเคลือ่ นใบการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประกอบกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ากพ.) ได้ปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ
และการดำเนิน โครงการชุม ขนเพือ่ ยกระดับ การดำเนิน งานให้มปี ระสิท ธิภ าพมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับบริบท
ทีเปลีย่ นแปลงไป โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชนและสามารถสร้างประโยชน์ทจี ดั เจนในการพัฒนาชุมขนใน
พืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าได้อย่างยัง่ ยืน โดยได้ออกระเปียบคณะกรรมการกำกับกํจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
/เพื่อ การ...

๒
เฟ้อการพัฒนาหรีอฟ้นมูท่ อ้ งถิน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากๆๆรตำ!,มีบงๆบ1เฐงโรงไฟฟ้า พ.ศ. 10๕๖๓ (ระเมียบ กกพ.
ว่าด้วยกองทุบ ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓) มีผลบังคับไข้ตง้ั แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นด้นมา (รายละเอยดปรากฏ
ตามสิงทีส่ ง่ มาด้วย ๒)
เฟ้อให้การขับเคลือ่ นกองทุบพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปตา!)วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและฟ้นฟูทมุ ขบ
ใบพนทีร่ อบโรงไฟฟ้า กกพ. ใบการประชุมครัง้ ที่ ๓๕/ ๒๕๖๔ (ครัง้ ที่ ๗๔๔) ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติ
ไท้สำนักงาน กกพ. นำเรียนแนวทางการดำเมีนงานและขัน้ ตอนการดํนปินงานของกองทุนฯ ดังนี้
๑. การกำหนดพืน้ ทีป่ ระกาศ
๑.® ปรับปรุงขอบเขตพืน้ ทีป่ ระกาศสำหรับกองทุนฯ ทีจ่ ดั ตัง้ ใหม่ภายใต้ระเมียบ กกพ.
ว่าด้วยกองทุน ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ จากครอบคลุมพืน้ ทีต่ ำบลโดยรอบโรงไฟฟ้า เป็นครอบคลุมพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น
โดยรอบโรงไฟฟ้า เฟ้อให้การสนับสบุนงบประมาณจากกองทุนพัฒใกไฟฟ้าสะท้อนถึงพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
จากการดำเมีนงานของโรงไฟฟ้าตามเจตนารมณ์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เฟ้อกํจการตามมาตรา ๙๗(๓)
๑.๒ สำนักงาน กกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผูอ้ อกประกาศกำหนดพืน้ ทีป่ ระกาศ
ขีง่ มีสทิ ธิได้รบั การสนับสบุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยจะพิจารณาจากแผนการผลตไฟฟ้าสำหรับแต่ละ
โรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึงระดับหมูบ่ า้ นโดยรอบโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูใ่ นรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้าเป็นระยะทางตามที่
กำหนด ๓ ระดับ ขีง้ เป็นไปตามทีก่ ำหนดไว้ขอ้ ๖ ของระเมียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุน, ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
อนึง่ พืน้ ทีป่ ระกาศสำหรับกองทุนเติมทีต่ ง้ั ก่อนระเมียบกองทุนฯ ใข้บงั คับ กำหนดให้
เป็นไปตามพืน้ ทีป่ ระกาศเติม (ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ำบล) ตามข้อ ๖ วรรคสอง และพืน้ ทีป่ ระกาศสามารถเฟ้มเติมได้
ภายหลังหากมีผ ลกระทบตามหลัก วิช าการ ขึง๋ ได้ทำการรับฟ้งควาฆคิดเห็นจากประขาชนในพืน้ ทีแ่ ล้ว หรีอ
เงือ่ นไขอืน่ ทีก่ ำหนดไว้ตามข้อ ๖ วรรคที่ โดยผ่านกลไลการตำเมีนงานของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพืน้ ที่
รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)
๒. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า
๒.๑ ปรับปรุงองค์ประกอบของ คพรฟ. โดยเพิม่ เติมผูแ้ ทนภาครัฐให้ครอบคลุมการพัฒนา
พืน้ ทีใ่ น ๖ ด้านหลัก ขีง่ ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข ด้านการสืกขา ด้านเศรษฐกิจชุมซบ ด้านสิงแวดล้อม
ด้านสาธารญปโภค ด้านพลังงานชุมชน เฟ้อให้องค์ประกอบของ คพรฟ. มีประสิทธิภาพ องค์ค'จาม่รแู้ ละประสบการณ์
ทีส่ ามารถชุ)รณาการและขับเคลือ่ นการพัฒนาได้ตามเมีาหมาย
๒.๒ กกพ. จะเป็น ผูพ้ จิ ารณ าแต่ง ตัง้ คพรฟ. ขีน้ มาคณะหนึง่ เฟ้อ ทำหน้าทีบ่ รีห าร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ ทีป่ ระกาศ สำหรับกองทุนขนาดใหญ่และขนาดกลาง ขีง่ กำหนดให้มจี ำนวนสูงสุด
ไม่เกิน ๓๕ คน ตามที่ กกพ. กำหนด ประกอบด้วย
(๑) ผูแ้ ทนภาคประซาขน โดยกำหนดให้มผี แู้ ทนภาคประขาซนจำนวนไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของคณะกรรมการทัง้ หมด และได้กำหนดวิธกี ารสรรหาไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน เรือ่ ง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมซนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าและคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ ง่ มาด้วย ๓) พร้อมกำหนดคุณสมบัติ
และลักษณะด้องห้ามไว้ตามข้อ ๑๕ และวาระการตำรงตำแหน่งไว้คราวละส์ปี ไม่เกินสองวาระ ไว้ตามข้อ ๒๑
ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุน ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
/ (๒) ผู้แทน...

๓

(๒) ผูแ้ ทนภาครัฐ โดยกำหนดให้ผ วู้ า่ ราชการจังหวัด เป็น ผูค้ ดั เสือ กบุค คลจาก
ส่วนราชการส่วนกลางทีป ฎบ้ต งานภายในเขดจังหวัด ราชการส่วนภูปภี าคหรือส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีประกาศ
หรือสมาริ)กสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ รืหารท้องถิน่ กำนันหรือผูใ้ หญ่บา้ นในพืน๋ ทีประกาศ ภายใต้สงั กัดส่วนงานด้านต่าง ๆ
ดามที กกพ. กำหนดในข้อ ๑๖ ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุน ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน โดยกำหนดให้ผโู้ คัรบั คัดเสือกเป็นผูแ้ ทนภาคประชาซน
และผูแ้ ทนภาครัฐ เป็นผูค้ ตั เสือกผูท้ รงคุณวุฒิ พร้อมกำหนดคุณสมบ่ตแิ ละลักษณะด้อง่หา้ มไว้ตามข้อ ๑๙ และ
วาระการดำรงตำแหน่งไว้ตามข้อ ๒๑ ของระเบ้ยบ กกพ. ว่าด้วยกองทุน ๘๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. การดำเนินโครงการชุมชน

๓.๑ กกพ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์โนการพิจารณาโครงการชุมชนทีไต้รบั การสนับสบุนเงินจาก

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยออกประกาศคณะกรรมการกำกับกจการพรังงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธการจัดสรร
เงิน กองทุน พัฒ นาไฟฟ้าเพือ่ การพัฒ นาหรือพืน่ ฟูท อ้ งถิน่ ทีได้รบั ผลกระทบจากการดำเนิน งานของโรงไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอยดปรากฏตามสิ,งทีสง่ มาด้วย ๔) เพือ่ เป็นแนวทางใบการพิจารณาของ คพรฟ. ประกอบด้วย
แผนงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ (๑) ด้านสาธารณสุข (๒) ด้านการคักษา (®) ด้านเศรษกจชุมชน (๔) ด้านสิงแวดล้อม
(๕) ด้านสาธารญปโภค (๖) ด้านพลังงานชุม ชน และ (๗) ด้านอืน่ ๆ ทีเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒ นาชุมชน
พร้อมกำหนดแนวทางการเสนอแผนงานประจำปีเพือ่ ให้ถอื ปฏิบต้ ร่วมกัน ซึง่ สำนักงาน กกพ. จะมีหนังสือน่าส่ง
แนวทางดังกล่าวเพือ่ ให้ คพรฟ. ถือปฏิบต้ เป็นเป็นประจำอยูด่ ว้ ยแล้ว
๓.๒ กกพ.

ได้ย กระดับ การดำเนิน งานโครงการชุม ชน ในการเพืม่ ระบบธรรมาภิบ าล
โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้ผไู้ ด้รบั จัดสรร ประกอบด้วย
(๑) หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบรืห ารพัสดุภาครัฐ
(๒) นิตบิ คุ คลในชุมชนซืง้ มาจากการจดทะเบียน และมูลนิธิ โดยกำหนดให้ดำเนินการ
จัดซือ้ จัดจ้างและบรืหารพัสดุตามระเบียบด้านการพัสดุชองหน่วยงาบนัน้
๓.๓ กกพ. ได้ก ระจายอำนาจในการพิจ ารณาอนุม ตั แิ ผนงานประจำปีใ ห้แ ก่ คพรฟ.
เป็น ผูพ้ จิ ารณาอนุม ตั ิ และให้เสนอต่อ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในพืน้ ทีท่ โี รงไฟฟ้าตัง้ อยูใ่ ห้ค วามเห็น ประกอบ
ซึง่ เป็นไปตามข้อ ๓๗ ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุน ๙๗(๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีกำหนดไว้
๔. แนวทางปฏํบตั ใิ นการพิจารณาอนุมตั โิ ครงการชุพน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเซือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ ท.ศ. ๒๕๖๕
กกพ. ในการประชุมครัง้ ที ๓๔/ ๒๕๖๔ (ครัง้ ที ฟ๔๓) วันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณา
ความจำเป็น เร่งต่วนในการบ้องกัน และแกับ ญ
้ หาการแพร่ระบาดชองโรคติดเซือ้ ไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ จึงได้
พิจารณาอนุมตั แิ นวทางดำเนินการภายใต้งบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชนเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชองกองทุนฯ โดยยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบต้ ตามข้อ ๓๗ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๖ ชองระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุน ๙๗(๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทัง้ นี้ ให้ คพรฟ. พิจารณาอนุมตั ไิ ด้ไม่เถืนร้อยละ ๕๐ ชองกรอบงบประมาณโครงการชุมชนทีได้รบั
และต้องไม่เกน ๒๐๐ ล้านบาท สำหรับโครงการทีมลี กั ษณะ ดังนี้
/ (๑) โครงการ...

๔

(๑) โครงการทีม่ ลี กั ษณะเป็น การ แก้ไขปัญ หา ด้านสาธารณสุขใบการป้องกัน ควบคุม หรอ
รักษาโรคติดฟ้อโวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(๒) โครงการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ้างต่อเนือ่ งโดยการจ้างบุคลากรวิขาขพเพือ่ สนับสบุนการ
ดำเบนงาบและพัฒ นาในด้านต่างๆ เท่าทีจ่ ำเป็น เข่น โครงการจ้างบุคลากรทางการสืกษา โครงการจ้างบุคลากร
ทางแพทย์ ฯลฯ
(๓) โครงการให้ท นุ การดีก ษาแบบต่อ เนือ่ งเพืจ่ สร้างบุค ลากรใบการพัฒ นาขุม ขบ เข่น
วิศวกร แพทย์ ครู ฯลฯ
(๔ )โครงการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจขุมขนใบพนทีร่ อบโรงไฟฟ้าโดย
การจ้างงานในท้องลืน่ เพือ่ พืน่ ขุ{เศรษฐกิจ และบรรเทาเยยวยาความเดีอนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดฟ้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ ง่ มาด้วย ๔)
ใบการนี้ สำนักงาน กกพ. จํงขอความอนุเคราะห์ทา่ น โปรดพิจารณามอบหมายให้ผวู้ า่ ราขการ
จัง หวัด แต่ล ะจังหวัด ทราบแนวทางการดำเนิน งานของกองทุน พัผ นาไฟฟ้า เพือ่ ?เอสารผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อ ง
ให้เกิดความเข้าใจในการขับเคลือ่ นการดำเนินงานให้เป็นโปในพิศทางเดียวกัน รวมถึงกำกับดูแล กลัน่ กรองและ
ให้ความเห็นประกอบการดำเนินงานให้เกิดการบุรณาการร่วมกับแผนพัฒนาท้องลืน่ หรือแผนพัฒนาจังหวัดหริอ
แผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้เป็นโปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นโปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จา่ ยงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อโปด้วย
จังเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์การดำเนินงานดังกล่าวด้วย
จะขอบคุณ ยิง่

X .

(นายคมกฤข ดันตระวาณิขย์)
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๔๙๙ ต่อ ๓๔๐, ๓๑๗
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๔๗๒

ป

ี

1 \1 .\

