รายละเอียดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
(กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

โครงการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
สํานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม สํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สิงหาคม ๒๕๕๘

คํานํา
วิก ฤติ พ ลั งงานเป น วาระแห ง ชาติที่ ทุ ก รัฐบาลให ค วามสํ าคั ญ มาโดยตลอด เนื่ อ งจาก
แนวโน มการใชพ ลังงานในภาพรวมของประเทศสูงขึ้น อยา งตอ เนื่ อง กระทรวงพลัง งานไดค าดการณ
ความต อ งการพลั งงานในอนาคตของไทย ในป ๒๕๖๔ จะเพิ่ ม ขึ้ น เป น ๙๙,๘๓๘ ktoe จากป จ จุ บั น
๗๑,๗๒๘ ktoe หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๙.๑๖ มาตรการสําคัญตามแผนพลังงาน คือ การประหยัดการใชพลังงาน
และการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยกําหนดวา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ ตองเพิ่มการใช
พลังงานทดแทนจาก ๗,๔๑๓ ktoe ในป ๒๕๕๕ เปน ๒๕,๐๐๐ ktoe ในป ๒๕๖๔ หรือคิดเปน ๒๕ %
ของการใชพลังงานทั้งหมด
จากนโยบายที่ตองการเพิ่มการใชพลังงานทดแทนดังกลาว กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
จึ งให ค วามสํา คั ญ ดา นพลังงาน โดยเน น การใชพ ลั งงานแสงอาทิ ต ยใ นการทํ า เกษตร การผลิ ตสิ นค า /
ผลิตภัณฑชุมชน การใชไฟฟาในครัวเรือน ใหกับกลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน SME และประชาชนทั่วไป
ประกอบดวยกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงอาทิตย สถานีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบ Solar-Home
ผลที่ไดจากการดําเนินโครงการนี้จะทําใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตร
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานสามารถลดตนทุนการผลิตสินคา/ผลิตภัณ ฑชุมชน ประชาชนที่อยูพื้นที่
หางไกลมีไฟฟาใช ชวยเพิ่มคุณ ภาพชีวิต เปน ตน แบบมีการขยายผลตอไปในอนาคตไดงายขึ้น รวมทั้ง
ทําใหสินคา/ผลิตภัณฑชุมชน มีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
การดูแลบํารุงรักษาระบบพลังงานทดแทนดังกลาว กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจ ชุมชน
และองค กรปกครองสว นท องถิ่ น เป น ผูรับ ผิ ด ชอบ โดยมี สํานั กงานพลั งงานจั งหวั ด ติ ดตาม กํ ากับ ดู แ ล
แนะนํา ใหคําปรึกษา เปนพี่เลี้ยง และสนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยี

สํานักงานพลังงานจังหวัดกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
สิงหาคม ๒๕๕๘
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-๑-

รายละเอียดโครงการการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย
งบประมาณ ๑๗,๒๓๗,๓๕๐ บาท
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ แนวโนมการใชพลังงานของไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง วิกฤติพลังงานเปนวาระแหงชาติ
ที่ทุกฝายตองรวมมือกัน ในชวงเวลาที่ผานมาราคาน้ํามัน หรือราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกผันผานแปรเปลี่ยน
ตามปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะโลกรอน การใชพลังงานทดแทนที่เกิดตามธรรมชาติ
หรือเกิดจากมนุษยเปนทางเลือกที่ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใหตนทุนการผลิตต่ําลงควบคูกับการอนุรักษฟนฟู
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และปลุกเราใหประชาชนเห็นความสําคัญการใชพลังงานอยางคุมคา ปจจุบัน
พลังงานเปนตนทุนที่สําคัญในการใชชีวิตประจําวันเกือบทุกดาน ไมวาจะเปนการขนสง การเกษตรกรรม
การอุตสาหกรรม สภาวะดังกลาวนํามาสูหลักการ การใชพลังงานอยางคุมคา การสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
การสรางจิตสํานึกใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญการใชพลังงาน

ภาพที่ ๑ แสดงแนวโนมการใชพลังงานขั้นสุดทายของประเทศ

-๒-

ภาพที่ ๒ แสดงการผลิตและนําเขาพลังงานแตละประเภทของประเทศ
กระทรวงพลังงานไดพยากรณ ความตองการพลังงานในอนาคตของประเทศโดยในป ๒๕๖๔ คาดวา
จะมีความตองการ ๙๙,๘๓๘ ktoe จากปจจุบัน ๗๑,๗๒๘ ktoe โดยแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๗๓ และแผนการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ไดกําหนด
ใหมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก ๗,๔๑๓ ktoe ในป ๒๕๕๕ เปน ๒๕,๐๐๐ ktoe ในป ๒๕๖๔
หรือคิดเปน ๒๕ % ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด

ภาพที่ ๓ แสดงสัดสวนการปรับแผนการใชพลังงานทดแทน

-๓๑.๒ ปญหาความตองการของประชาชน เกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการขนาดเล็ก
ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
(๑) ประชาชน/เกษตรกร ที่ อาศัยอยูในพื้น ที่ กลุมจัง หวัด ภาคกลางตอนลา ง ๑ สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตองอาศัยพลังงานไฟฟา หรือน้ํามั นเชื้อเพลิงในการสูบน้ํา/
ทําการเกษตร สงผลใหตนทุนการผลิตสูง กลุมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผูประกอบการขนาดเล็ก
ตองพึงพาพลังงานไฟฟา และน้ํามันเชื้อเพลิงในการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑ สงผลใหตนทุน
การผลิตสูงขึ้น ขีดความสามารถในการแขงขันลดลง ผูประกอบการบางรายตองยุติการดําเนินธุรกิจ
การลดตนทุน ในกระบวนการผลิต พืชผลทางการเกษตร และกระบวนการผลิตสิน คา/
ผลิตภัณฑของชุมชน เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกร ชุมชน ผูประกอบการขนาดเล็ก
สามาถแขงขันได การใชพลังงานทดแทน เชน การใชพลังงานแสงอาทติยมาใชในการแปรรูปอาหาร/
ถนอมอาหาร การใชพลังงานชีวมวล (ไม ฟน แกลบ) แทนกาซหุงตม (LPG) เปนทางเลือก
ที่มีความเปนไปไดสูง
(๒) พื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ยังมีป ระชาชนที่อยูหางไกลเขตจํา หนายไฟฟา
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมมีไฟฟาใช รวมถึงพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติหลายแหง
ไม มีก ระแสไฟฟ าใช เช นกั น บางแห งใชพ ลัง งานไฟฟา จากพลัง งานน้ํา แต ไมเพี ยงพอ
และกระแสไฟฟ าไม เสถีย ร ส งผลใหอุ ปกรณ ไฟฟ าเสี ยหาย อุท ยานแห งชาติบ างแห ง
เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วไปพั ก ผ อ น/พั ก แรม ไม มี ไฟส อ งสว า งเพี ย งพอ
เกิดอันตรายจากสัตวมีพิษกัดตอยอยูเนืองๆ
การใชพลังงานแสงอาทิตย จึงเปนทางออกที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่หางไกล
๑.๓ ศักยภาพดานพลังงานแสงอาทิตย พื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ มีศักยภาพ
ดานพลังงานแสงอาทิตยเหมาะสม สามารถพัฒนาเปนพลังงานทดแทนได ขอมูลจาก
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ ระบุวา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ มีคาเฉลี่ยแสงอาทิตย
รายป เทากับ ๑๗.๕ MJ/m๒ /Day และมีศักยภาพพลังงานเทากับ ๕,๗๔๕.๑๗ toe (พันตัน
เที ย บเท า น้ํ า มั น ดิ บ ) จึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนํ า พลั ง งานทดแทนที่ ไ ด แ สงอาทิ ต ย
มาประยุกตใชในรูปแบบที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกษตรกร ชุมชน หรือผูประกอบการขนาดเล็ก
ดําเนินการการประยุกตใช พลังงานแสงอาทิตยอาจจะลงทุนสูงแตมีความคุมคาระยะยาว

-๔๑.๔ การขับเคลื่อนและการสอดคลองของโครงการกับประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตร
ประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน
ยุทธศาสตรประเทศ

ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน

Green Growth เติบโตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดวยการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน/อนุรักษ
พลังงาน

พั ฒ น าพ ลั งงาน ที่ ยั่ ง ยื น เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม เนนการใชพลังงานทดแทน ชุมชน
พึ ง พาตนเองในการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
ตามศักยภาพของพื้นที่

โครงการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย

ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑

- เกษตรกร/ผู ผ ลิ ต/ผู ป ระกอบการ ลดตน ทุ น
การผลิตดานพลังงานไมนอยกวา ๑๐ %
- ประชาชน/ชุม ชน ให ความสําคัญ ของการใช
พลังงาน/อนุรักษสิ่งแวดลอม และขยายผลการ
ใชพลังงานทดแทน
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

การสร างความเข ม แข็ งให แ ก ภ าคเกษตร
อยางยั่งยืน เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น

ตัวชี้วัดโครงการ
- ร อ ยละที่ ล ดของค า ใช ไ ฟด า นพลั ง งานของ
กลุ ม เกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน OTOP และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาสินคา/ผลิตภัณฑ
- ความพึ ง พอใจของเกษตรกร กลุ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน นักทองเที่ยว

กลยุทธ
สรางแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิต
ที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
เกษตรกรมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น จากเส น แบ ง
ความยากจนที่รัฐบาลกําหนด ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ป

ตามภาพจะเห็น ไดวา โครงการนี้ขับ เคลื่อนและสอดคลองกับ ยุท ธศาสตรประเทศ ยุท ธศาสตร
กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชน เกษตรกร
ชุมชน ผูประกอบการขนาดเล็ก กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน

-๕๑.๕ การดําเนินงานที่ผานมา
ป พ.ศ.
๒๕๕๘
(งบประมาณกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง ๑)

โครงการ/งบประมาณ
- โครงการสงเสริมการนําพลังงาน
ทดแทนมาใชในกระบวนการ
ผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
ประหยัดพลังงาน (งบประมาณ
๑๕,๖๒๔,๘๕๐ บาท)
- กิจกรรมติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตยตามสภาพพื้นที่และ
ความตองการของกลุมเปาหมาย
- กิจกรรมพัฒนาความรูดาน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานแกผูเขารวมโครงการ

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา
- มีระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบเรือนกระจก ๕ แหง
- มีระบบอบแหงดวยพลังงาน
แสงอาทิตย แบบอุโมงคลม ๔ แหง
- ระบบสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ๔ แหง
- ระบบผลิต/พลังงานดวย
พลังงานแสงอาทิตย ๔ แหง
- เกษตรกรประมาณ ๒๐๐ คน
มีความรู รวมทั้งเห็นความสําคัญ
ของพลังงานทดแทน และอนุรักษ
พลังงาน
- เกษตรกร/ผูประกอบการ
พึงพอใจมาก
- ลดตนทุนการผลิตได ๔๐ %
- เปนตนแบบการเรียนรูใหกับ
ผูสนใจทั่วไป
- รายไดของกลุมเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน มีความมั่นคง
- กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เขมแข็งมากขึ้น

-๖๑.๖ ตัวแบบ/ภาพรวมโครงการ
รูปแบบ/ภาพพลังงานแสงอาทิตย
ปญหา/ความตองการ
- ตนทุนดานพลังงานในกระบวนการเพาะปลูกพืช
ทางการเกษตร/การผลิตสินคา หรือผลิตภัณฑ
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการขนาดเล็กสูง
- ขีดความสามารถแขงขันต่ํา

นครปฐม
- ระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงอาทิตย (๑๐,๐๐๐ วัตต)
- สถานีสูบน้าํ พลังงานแสงอาทิตย (๕๐๐ และ ๒,๔๔๐ วัตต)
- ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก (พพ. ๑)
- ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม
สุพรรณบุรี
- ระบบสูบน้าํ พลังงานแสงอาทิตย (๒,๒๘๐ วัตต)
- ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก (พพ. ๑)
ราชบุรี

- ระบบสูบน้าํ พลังงานแสงอาทิตย (๕,๐๐๐ วัตต)
- ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบ SolarHome (๕๐๐ วัตต)
- ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก (พพ. ๑)
- ระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงอาทิตย (๑๐,๐๐๐ วัตต)
- ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ ๓ x ๔ ม.

- ประชาชนในพื้นที่หางไกลไมมีไฟฟาใช
- แหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติมีไฟฟาใช
ไมเพียงพอ/นักทองเที่ยวไมปลอดภัย
- เปนการพัฒนาตอยอดกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนที่หนวยงานอื่นไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง

ศักยภาพ
- ความเขมของแสงอาทิตยมีศักยภาพสามารถ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา
ไดตลอดป

กาญจนบุรี
- ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบ SolarHome (๕๐๐ วัตต)
- ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก (พพ. ๑)
- ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม

กลุมเปาหมาย
- กลุมเปาหมาย ๒ กลุม
- กลุม วิสาหกิจชุมชน/OTOP ๑ กลุม
- อปท. ๑ แหง
- อปท. ๒ แหง

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา

- ลดตนทุนกระบวนการ
ผลิตพืชผลทางการเกษตร
- ลดตนทุนการผลิตสินคา/
ผลิตภัณฑชุมชน
- เพิ่มศักยภาพการแขงขัน

- กลุมเกษตรกร ๒ กลุม
- ประชาชนที่ไมมีไฟฟาใช
๒๐ ครัวเรือน โดยรวมทุน ๓๐ %
- ประชาชนที่ไมมีไฟฟาใช
๒๐ ครัวเรือน โดยรวมทุน ๓๐ %

การบริหารจัดการ/การดูแลบํารุงรักษา
- กลุมเกษตรกรมีสว นรวมออกคาใชจาย
- การติดตั้งระบบในพื้นที่สาธารณะ/บริหารจัดการโดยสมาชิกในกลุม
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณดูแล
- สํานักงานพลังงานจังหวัด ติดตาม กํากับ ดูแล แนะนํา ใหคําปรึกษา เปนพี่เลี้ยง
สนับสนุนดานวิชาการ/เทคโนโลยี
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑

- ประชาชนที่อยูในพื้นที่
หางไกลมีไฟฟาใช
เพิ่มคุณภาพชีวิต/
ประหยัดคาใชจาย
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- นักทองเที่ยว
มีความปลอดภัย
- เปนตนแบบเพื่อขยายผล

-๗๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อลดตน ทุนดานพลังงานในการผลิตสิน คา/ผลิตภัณ ฑ ของกลุม OTOP วิส าหกิจชุ มชน
และกลุมเกษตรกร ไมนอยกวารอยละ ๔๐
๒.๒ เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ และรายไดของกลุม OTOP วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร
ไมนอยกวารอยละ ๔๐
๒.๓ เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในระดับชุมชนใหเปนไปไดอยางกวางขวาง
๓. กิจกรรม เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/ความพรอม งบประมาณ ผลผลิต คุณคา
จังหวัด/กิจกรรม
จ.นครปฐม
(๑) ติดตั้งระบบผลิต
พลังงานไฟฟา
ดวยแสงอาทิตย
ขนาดไมนอยกวา
๙,๐๐๐ วัตต

เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/
ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

ผลผลิต/ประโยชน/
คุณคา

- ๑ แหง ใหกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน/ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - ระบบผลิตพลังงานไฟฟา
x ๑ แหง
OTOP โดยกลุมเปาหมาย
ดวยแสงอาทิตย สามารถ
รับผิดชอบคามิเตอรและสายสง
ใหประโยชนได ๑ กลุม
- ความพรอม มีสถานที่ยินยอมใหทํา
ลดคาใชจายดานพลังงาน
การกอสรางชัดเจน และกลุมฯ
ไดไมนอยกวา ๔๐ %
พรอมสมาชิกสามารถบริหารจัดการได
๑๙,๗๑๐ หนวย/ป
โดยกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
คิดเปน ๗๘,๘๔๐ บาท/ป
๔๐๐,๐๐๐ - กลุมเกษตรกร ๑ กลุม
(๒) กอสรางสถานีสูบน้ํา - ขนาด ๕๐๐ วัตต ๑ แหง ใหกลุม
พลังงานแสงอาทิตย
วิสาหกิจชุมชน/OTOP กลุมเกษตรกร x ๑ แหง
ลดคาใชจายไฟฟา
ขนาด ๕๐๐ วัตต
ไวใชลดตนทุนการผลิต
ไดไมนอยกวา
และ ๒,๔๔๐ วัตต - ความพรอม มีสถานที่กอสราง
๓,๖๐๐ บาท/ป
ชัดเจน และกลุมเกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการได และรับผิดชอบ
สายยาง ทอน้ํา และเครื่องสูบน้ํา
- ขนาด ๒,๔๔๐ วัตต ๑ แหง ใหกลุม ๑,๑๐๐,๐๐๐ - กลุมเกษตรกร ๑ กลุม
x ๑ แหง
วิสาหกิจชุมชน/OTOP กลุมเกษตรกร
ลดคาใชจายไฟฟา
ไวใชลดตนทุนการผลิต
ไดไมนอยกวา
- ความพรอม มีสถานที่กอสราง
๑๗,๕๖๘ บาท/ป
ชัดเจน และกลุมเกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการได และรับผิดชอบ
สายยาง ทอน้ํา และเครื่องสูบน้ํา
๑,๑๘๐,๐๐๐ - องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) ติดตั้งระบบสูบน้ํา - อปท. ๑ แหง โดย อปท.
x ๑ แหง
พลังงานแสงอาทิตย รับผิดชอบสายยาง ทอน้ํา
๑ แหง ลดคาใชจาย
ขนาด ๒,๔๔๐ วัตต และเครื่องสูบน้ํา
ดานพลังงานไมนอยกวา
๑๖,๓๙๗ บาท/ป

-๘จังหวัด/กิจกรรม

เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/
ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

- ความพรอม มีสถานที่ยินยอมใหทํา
การกอสรางชัดเจน สอบถามขอมูล
ที่เกี่ยวของกับ อปท. เชน แหลงน้ํา
คาใชจาย ความคุมคา การใชงาน
พื้นที่เพาะปลูก การบริหารจัดการ
เปนตน
(๔) กอสรางระบบ
- ขนาด ๖ x ๘ เมตร ใหกลุมวิสาหกิจ ๔๐๐,๐๐๐
x ๑ ระบบ
อบแหงพลังงาน
ชุมชน/OTOP/กลุมเกษตรกรไวใช
แสงอาทิตยแบบ
ลดตนทุนการผลิต จํานวน ๑ กลุม
เรือนกระจก (พพ.๑) - ความพรอม มีสถานที่ยินยอมใหทํา
การกอสรางชัดเจน และกลุมฯ
พรอมสมาชิกสามารถบริหารจัดการได
(๕) กอสรางระบบอบแหง - ขนาด ๖ x ๘ เมตร ใหกลุมวิสาหกิจ ๔๐๐,๐๐๐
x ๑ ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ชุมชน/OTOP/กลุมเกษตรกรไวใช
แบบอุโมงคลม
ลดตนทุนการผลิต จํานวน ๑ กลุม
- ความพรอม มีสถานที่ยินยอมใหทํา
การกอสรางชัดเจน และกลุมฯ
พรอมสมาชิกสามารถบริหารจัดการได
จ.ราชบุรี
๑,๑๐๐,๐๐๐
(๑) ติดตั้งระบบสูบน้ํา - ๑ แหง
พลังงานแสงอาทิตย - ความพรอม มีกลุมเปาหมายที่พรอม x ๑ แหง
ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต
รวมดําเนินการ และสามารถบริหาร
จัดการโดยกลุมได
(๒) ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยแบบ
Solar Home
ขนาด ๕๐๐ วัตต
(๓) ติดตั้งระบบผลิต
พลังงานไฟฟา
ดวยแสงอาทิตย
ขนาด ๑๐,๐๐๐ วัตต

ผลผลิต/ประโยชน/
คุณคา

กลุมวิสาหกิจชุมชน/
OTOP/กลุมเกษตรกร
จํานวนประมาณ ๑๐ ครัวเรือน
ลดคาใชจายตนทุน
การผลิตได
กลุมวิสาหกิจชุมชน/
OTOP/กลุมเกษตรกร
จํานวนประมาณ ๑๐ ครัวเรือน
ลดคาใชจายตนทุน
การผลิตได

- เกษตรกร ๑ กลุม
จํานวน ๒๐ ครัวเรือน
ไดประโยชนลดคาใชจาย
ไดรอยละ ๓๐ คิดเปนเงิน
๖๗,๒๐๐ บาท/ป
- ประชาชนอยูหางไกล
ไมมีไฟฟาใช ๒๐ ครัวเรือน
มีไฟฟาใช
- เพิ่มคุณภาพชีวิต

- ๑ แหง
- ความพรอม กําหนดจุดติดตั้งไว
เรียบรอยแลว ประชาชนรวมลงทุน
ดวย ๓๐ % ของคาใชงาน

๑๑๐,๐๐๐
x ๒๐ แหง

- ๑ แหง ใหกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน/
OTOP
- ความพรอม มีสถานที่ติดตั้งชัดเจน
และมีการจัดการบริหาร
โดยกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

๑,๑๐๐,๐๐๐ - ระบบผลิตพลังงานไฟฟา
x ๑ แหง
ดวยแสงอาทิตย สามารถ

ใหประโยชนได ๑ กลุม
ลดคาใชจายดานพลังงาน
ไดไมนอยกวา ๖๐ %

-๙จังหวัด/กิจกรรม

เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/
ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

(๔) ติดตั้งระบบอบแหง กลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุม OTOP/
พลังงานแสงอาทิตย กลุม เกษตรกร จํานวน ๒ แหง
แบบเรือนกระจก (พพ.๑) ในพืน้ ที่จังหวัดราชบุรี

๔๐๐,๐๐๐
x ๒ แหง

(๕) ติดตั้งระบบอบแหง กลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุม OTOP/
พลังงานแสงอาทิตย กลุม เกษตรกร จํานวน ๔ แหง
ขนาด ๓ x ๔ ม.
ในพืน้ ที่จังหวัดราชบุรี

๑๐๐,๐๐๐
x ๘ ระบบ

จ.กาญจนบุรี
(๑) ติดตั้งระบบไฟฟา - กําหนดจุดติดตั้งไว เรียบรอยแลว
ดวยพลังงาน
ประชาชนรวมลงทุน ดวย ๓๐ %
แสงอาทิตยแบบ
ของคาใชงาน
SolarHome
ขนาด ๕๐๐ วัตต
(๒) ติดตั้งระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย
แบบเรือนกระจก พพ. ๑
(๒ แหง) ขนาด ๖.๒๐
x ๘.๐๐ เมตร
(๓) ตูติดตั้งอบแหงแบบ
อุโมงคลม
(๒) ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานแสง
อาทิตย ขนาด ๕๐๐วัตต
ในเขตอุทยานแหงชาติ
เขื่อนศรีนครินทร
(๓) จัดสรางระบบ
พลังงานแสงอาทิตย
แบบเรือนกระจก
(พพ. ๑)

- ๒๐ แหง
- ความพรอม อุทยานแหงชาติพรอม
ดําเนินการขออนุมัติผูมีอํานาจ
ใหติดตั้งระบบพลังงานไฟฟาตาม
ระเบียบไดทันทีกอนดําเนินการติดตั้ง
- ๑ แหงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
- ความพรอม อยูระหวางการประเมิน
ศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชน เปาหมาย
ที่จะดําเนินการ

ผลผลิต/ประโยชน/
คุณคา
๑๘,๐๐๐ หนวย/ป
คิดเปน ๗๒,๐๐๐ บาท/ป
- เพิ่มมูลคาสินคา
ทางการเกษตร
- เพิ่มกําลังการผลิต
รอยละ ๒๕
- เพิ่มมูลคาสินคา
ทางการเกษตร
- เพิ่มกําลังการผลิต
รอยละ ๒๕

๑๑๐,๐๐๐
x ๒๐ แหง

- ใหบริการประชาชนใน
พื้นที่ไมมีระบบไฟฟาหลัก

๒ แหง

- เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทาง
การเกษตร และไดคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัย

๒ แหง

- เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทาง
การเกษตร และไดคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัย

๑๑๐,๐๐๐
x ๒๐ แหง

- เพิ่มศักยภาพและการ
บริการแกนักทองเที่ยว
- นักทองเที่ยวมีความ
ปลอดภัยจากสัตว
มีพิษกัดตอย
- เพิ่มมูลคาสินคา
ทางการเกษตร
- เพิ่มกําลังการผลิต
รอยละ ๒๕

๔๐๐,๐๐๐
x ๒ แหง

- ๑๐ จังหวัด/กิจกรรม
(๔) จัดสรางระบบ
อบแหง พลังงาน
แสงอาทิตยแบบ
อุโมงคลม
จ.สุพรรณบุรี
(๑) จัดสรางระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย
(๒,๒๘๐ วัตต)

เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/
ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

- ๑ แหงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
- ความพรอม อยูระหวางการประเมิน
ศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชน เปาหมาย
ที่จะดําเนินการ

๔๐๐,๐๐๐
x ๒ แหง

- ๑ แหง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ความพรอม – กําหนดสถานที่ติดตั้งไวแลว
สภาพพรอมดําเนินการ

(๒) จัดสรางระบบ
- ๑ แหงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
อบแหง พลังงาน
ความพรอม อยูระหวางการประเมิน
แสงอาทิตยแบบเรือน ศักยภาพกลุม วิสาหกิจชุมชน เปาหมาย
กระจก (พพ. ๑)
ที่จะดําเนินการ

ผลผลิต/ประโยชน/
คุณคา
- เพิ่มมูลคาสินคา
ทางการเกษตร
- เพิ่มกําลังการผลิต
รอยละ ๒๕

๑,๐๐๐,๐๐๐ - เกษตรกรลดหนวยการใช
x ๒ ระบบ
ไฟฟา อยางนอยรอยละ ๔๐

๔๐๐,๐๐๐
x ๒ แหง

- เกษตรกรไดรับประโยชน
อยางนอย ๑ กลุม
- พื้นที่การเกษตรไดรับ
ประโยชนอยางนอย ๕๐ ไร
- เพิ่มมูลคาสินคา
ทางการเกษตร
- ลดพลังงานในการผลิต
อยางนอยรอยละ ๒๕

๔. การรับรู การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑ ประชาชน เกษตรกร กลุม OTOP วิสาหกิจชุม ชน และองคกรปกครองสว นท องถิ่น รับ รู
และมี ส วนรว มโดยการประชุม ชี้แ จงทํ า ความเข า ใจของเจา หน า ที่ ผู รับ ผิด ชอบโครงการ
กลุม เกษตรกรบางกลุ ม ยิ น ดีรว มออกค า ใชจ า ยการติด ตั้ ง ระบบ ๓๐ % และกํ า หนดให มี
การบริหารจัดการโดยกลุม มิไดเปนของผูหนึ่งผูใด
๔.๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นการใชระบบพลังงานแสงอาทิตย
ที่ เ หมาะสม สอดคล อ งกั บ สภาพป ญ หา/สภาพพื้ น ที่ และความเหมาะสมในการดู แ ล
บํารุงรักษาระบบดวยการสนับสนุนงบประมาณ การจัดเจาหนาที่ดูแล การจัดอุปกรณที่จําเปนเพิ่มเติม
๕. ความคุมคา
๕.๑ ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ การผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยมีขอจํากัดจากสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ สงผลใหการผลิตพลังงานในแตละวันไมคงที่ การคํานวณจุดคุมทุน จึงประเมิน
ระยะเวลาใชงานเฉลี่ ย ๖ ชม./วัน และจํ านวนวั น ใช งานขึ้น อยูกั บประเภทของเทคโนโลยี
ทําใหไดจุดคุมทุนที่ประมาณ ๓๒ ป
จุดคุมทุน =

ตนทุน (เทคโนโลยี)
ผลที่ประหยัดได

=

๑๒,๓๘๐,๐๐๐
๓๕๒,๓๖๘

= ๓๒ ป

ขั้นตอน/กิจกรรมที่เกิดความคุมทุน พิจารณาจากการลดตนทุน การใชกระแสไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง
ในกระบวนการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑของเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน OTOP การสูบน้ํา เพื่อใชพลังงานแสงอาทิตย
เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาจะสามารถลดคาใชจายไดไมนอยกวา ๔๐ %

- ๑๑ ตารางแสดงผลประหยัดไฟฟาจากการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
รายการเทคโนโลยี
๑. ระบบผลิตพลังงานไฟฟา
ดวยแสงอาทิตย (นครปฐม)
๒. สถานีสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย (นครปฐม)
๓. สถานีสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย (นครปฐม)
๔. ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย (นครปฐม)
๕. ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย (สุพรรณบุรี)
๖. ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย (ราชบุรี)
๗. ระบบผลิตไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยแบบ
Solar Home
(ราชบุรี และกาญจนบุรี)

รวม

ราคา(บ.)/
หนวย

จํานวน
(หนวย)

รวม (บ.)

กําลัง
(วัตต)

ชั่วโมงใช
งาน/วัน

๙,๐๐๐

๖

๓๖๕

๕๐๐

๖

๓๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑

๑,๑๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑

๔๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑

๑,๑๐๐,๐๐๐

๒,๔๔๐

๖

๑,๑๘๐,๐๐๐

๑

๑,๑๘๐,๐๐๐

๒,๔๔๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๒

๑๑๐,๐๐๐

จํานวน ลดไฟฟา
วัน/ป (หนวย/ป)

คาไฟฟา
ลดคาไฟฟา
(บ./
(บ./ป)
หนวย)
๔

๗๘,๘๔๐

๙๐๐

๔

๓,๖๐๐

๓๐๐

๔,๓๙๒

๔

๑๗,๕๖๘

๖

๒๘๐

๔,๐๙๙

๔

๑๖,๓๙๗

๒,๒๘๐

๖

๒๘๐

๗,๖๖๑

๔

๓๐,๖๔๓

๒,๒๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๖

๒๘๐

๑๖,๘๐๐

๔

๖๗,๒๐๐

๔๐

๔,๔๐๐,๐๐๐

๕๐๐

๖

๓๖๕

๔๓,๘๐๐

๔

๗๕,๒๐๐

๔๘

๑๒,๓๘๐,๐๐๐ ๒๒,๑๖๐

๔๒

๒,๑๗๐

๗๗,๖๕๒

๒๘

๒๘๙,๔๔๘

๕.๒ ความคุมคาเชิงสังคม
- กลุมเปาหมายตามโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้นที่เกิดจากการลดคาใชจายดานพลังงาน และมูลคาสินคา/
ผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นจากการจําหนายในราคาที่สามารถแขงขันได
- กลุมเปาหมายตามโครงการมีความรู ทักษะการติดตั้ง การใชงานเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย
สามารถถายทอดแบงปน บทเรียน ประสบการณ ใหแกผูสนใจไดอยางกวางขวาง
- ชวยใหเกษตรกรมีอาชีพและรายไดที่มั่นคงมากขึ้น
- เปนแหลงศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
- เกิดการบริหารจัดการดานพลังงานของชุมชน กลุมเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตัวเองดานพลังงานได
- รักษาสภาพความสมดุลของธรรมชาติ
- ลดการพึ่งพาการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
- เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวและการใหบริการแกนักทองเที่ยวมีความปลอดภัยจากสัตวมีพิษ
๖. หลักประกัน ปจจัย เขื่อนไขความสําเร็จ
๖.๑ ความรวมมือ ความสนใจ ความตั้งใจจริงของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
๖.๒ การดําเนินการ จริงจังและตอเนื่องโดยกระบวนการแบบมีสวนรวม
๖.๓ องคความรู ทักษะ ศักยภาพของเจาหนาที่และภาคีเครือขาย
๖.๔ การใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการนําภูมิปญญาของชุมชนมาประยุกตใช
๖.๕ การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
๖.๖ การดูแล บํารุงรักษา ระบบพลังงานแสงอาทิตย

- ๑๒ ๗. ความเสี่ยงและแนวทางแกไข
ความเสี่ยง
แนวทางแกไข
๑. ขาดการบํารุงรักษาเทคโนโลยี - ทําขอตกลงในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษาอุปกรณ
พลังงาน
ติดตามประเมินผลการใชงานสม่ําเสมอ
๒. ผูใชงานบางรายขาดความรู - จัดทําคูมือการใชงาน วีดีโอแสดงขั้นตอนการใชงาน
ในการใชเทคโนโลยี
- อบรมสอนวิธีการใชงาน
- เปนพี่เลี้ยงและขยายผลความรูแกผูสนใจเพื่อเพิ่มทักษะ
๓. การใชแสงอาทิตยไมได
- สํารองพลังงานไวใชงานโดยชารตแบตเตอรีใ่ นวันที่แสงอาทิตย
ตามเปาหมาย
มีความเขมสูง
๔. ผูเขารวมโครงการไมปฏิบัติ - เนนย้ํา ทําความเขาใจรวมกับเกษตรในแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง ถูกวิธี
ตามขอตกลง
- กํากับ ควบคุม ติดตามและปฏิบัติงานรวมกับผูเขารวมโครงการ
เพื่อปองกันการผิดเงื่อนไข และสามารถแกปญหาไดทันเวลา
๘. การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน
๘.๑ มีการบริหารจัดการของกลุมที่เปนระบบสมาชิก ผูใชงานระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
สมทบคาใชจายในการบํารุงรักษา เปนกองทุนของกลุมในขณะใชงาน
๘.๒ สงมอบครุภั ณ ฑ ให องค กรปกครองสว นท องถิ่ น ดูแ ล โดยกลุ ม เกษตรกรจะเป น ผู ใช งาน
และดูแล บํารุงรักษาระบบ
๘.๓ สรางการมีสวนรวมของเกษตรกรในการฝกอบรมสรางระบบสูบ น้ําพลังงานแสงอาทิ ต ย
เรียนรูการใชงาน ใหคุมคาเต็มประสิทธิภาพ การดูแลรักษา
๘.๔ สงเสริมการถายทอดความรูสูผูที่สนใจอยางกวางขวาง โดยวิทยากรจากชุมชนที่มีประสบการณ
ใชงานและดูแลรักษาระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
๙. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๙.๑ จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จไปแลว ๓-๖ เดือน
ประเด็นประเมิน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด การบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด การมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอน ขณะ และหลังดําเนินโครงการ การบริหารทรัพยสินครุภัณฑ
การบริหารโครงการให ยั่ งยื น ความคุ ม ค า ทางเศรษฐกิ จ และทางสั งคม ป ญ หา ข อ จํ า กั ด
ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ ผลกระทบที่ไมไดคาดหวัง ขอเสนอแนะ บทเรียน ประสบการณ
ที่ไดจากการดําเนินโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการ
๙.๒ กรณีมีขอจํากัดไมสามารถดําเนินการไดตามขอ ๙.๑ จะดําเนินการโดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการรายงานผลสัม ฤทธิ์โครงการตามแบบที่กําหนด โดยครอบคลุม ประเด็น ประเมิ น
ตามที่กําหนดไวตามขอ ๙.๑

- ๑๓ ๑๐. แผนการดําเนินโครงการ
เดือนที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

รายการ
๑. ลงพื้นที่ ชี้แจงโครงการฯ
๒. ศึกษาดูงานตัวอยางการใชพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อการเกษตร
๓. ฝกอบรมการติดตั้งและการใชงานระบบสูบน้ํา
(สรางชางชุมชน/วิทยากรชุมชน)
๔. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และติดตั้งระบบเพื่อใชงาน
๕. ติดตาม ประเมินผลการใชงาน
๑๑. ภาพถาย

ระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงอาทิตย

สถานีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย

- ๑๔ -

ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม

- ๑๕ ๑๒. รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ ๔ จังหวัด รวม
สํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
สํานักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม

๑๗,๒๓๗,๓๕๐ บาท
๒,๐๙๐,๐๕๐ บาท
๖,๓๓๗,๐๐๐ บาท
๔,๗๒๔,๕๐๐ บาท
๔,๐๘๕,๘๐๐ บาท

งบประมาณแยกรายจังหวัด : สํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ลําดับ
๑

รายการ
งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาตอบแทนผูควบคุมงาน ๑ คน

จํานวน

หนวย

หนวยละ

รวม
๙๐,๐๕๐
๑๖,๒๐๐
๓,๖๐๐
๙,๐๐๐

๖
๓๐

ชั่วโมง
วัน

๖๐๐
๓๐๐

๓

คน

๑,๒๐๐

๓,๖๐๐
๖๕,๘๕๐
๔๙,๖๐๐

๔

มื้อ

๕๐

๔,๖๐๐

๒
๑
๑
๒

มื้อ
มื้อ
คืน

๒๐๐
๓๐๐
๖๐๐
๓,๒๐๐

๙,๒๐๐
๖,๙๐๐
๑๓,๘๐๐
๑๒,๘๐๐

(เบิกจายตามจํานวนวันที่เขาควบคุมงานจริง)

- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
๑.๒ คาใชสอย
๑.๒.๑ คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
ศึกษาดูงาน ๒๓ คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวม
โครงการ ๒๓ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมโครงการ ๒๓ คน
- คาอาหารเย็นผูเขารวมโครงการ ๒๓ คน
- คาพักแรมผูเขารวมโครงการ ๒๓ คน
- คาจางเหมายานพาหนะ รับ-สง
ผูเขารวมโครงการ ๒ วัน
- คาวัสดุประกอบการประชุมและศึกษาดูงาน
๑.๒.๒ คาใชจายในการฝกอบรมการติดตั้ง
และการใชงาน ๒๓ คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวม
โครงการ ๒๓ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมโครงการ ๒๓ คน
- คาวัสดุประกอบการฝกอบรม
๑.๓ คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คัน

๒๓

ชุด

๑๐๐

๒,๓๐๐
๑๖,๒๕๐

๒

มื้อ

๒๕

๑,๑๕๐

๑
๕๐

มื้อ
ชุด

๑๐๐
๓๐๐

๑๐๐
๑๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐

- ๑๖ ลําดับ
๒

รายการ

จํานวน

งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
๒.๑.๑ ระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย
๒
ขนาดไมนอยกวา ๒,๒๘๐ วัตต
รวม (สองลานเกาหมื่นหาสิบบาทถวน)

หนวย

ระบบ

หนวยละ

รวม

๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๙๐,๐๕๐

งบประมาณแยกรายจังหวัด : สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
ลําดับ
๑

รายการ
งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาตอบแทนผูควบคุมงาน ๑ คน

จํานวน

หนวย

ราคา/หนวย

รวม
๓๓๗,๐๐๐
๒๗,๐๐๐
๑๔,๔๐๐
๙,๐๐๐

๑๒
๓๐

ชั่วโมง
วัน

๑,๒๐๐
๓๐๐

๓

คน

๑,๒๐๐

๓,๖๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑๓๒,๕๐๐

๔

มื้อ

๕๐

๑๐,๐๐๐

๒

มื้อ

๒๐๐

๒๐,๐๐๐

๑

มื้อ

๓๐๐

๑๕,๐๐๐

๑
๕

คืน
คัน

๗๕๐
๓,๐๐๐

๓๗,๕๐๐
๓๐,๐๐๐

๕๐

ชุด

๓๐๐

๑๕,๐๐๐

(เบิกจายตามจํานวนวันที่เขาควบคุมงานจริง)

- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
๑.๒ คาใชสอย
๑.๒.๑ จัดประชุมชี้แจงโครงการ
และศึกษาดูงาน ๕๐ คน (๒ วัน ๑ คืน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวม
โครงการ ๕๐ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวม
โครงการ ๕๐ คน
- คาอาหารเย็นผูเขารวม
โครงการ ๕๐ คน
- คาพักแรมผูเขารวมโครงการ ๕๐ คน
- คาจางเหมายานพาหนะ รับ-สง
ผูเขารวมโครงการ ๒ วัน
- คาวัสดุประกอบการประชุม
และศึกษาดูงาน ๕๐ คน
๑.๒.๒ คาใชจายในการฝกอบรมการ
ติดตั้งและการใชงาน ๕๐ คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมโครงการ ๕๐ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวม
โครงการ ๕๐ คน

๓๒,๕๐๐
๒

มื้อ

๕๐

๕,๐๐๐

๑

มื้อ

๒๐๐

๑๐,๐๐๐

- ๑๗ ลําดับ

รายการ

จํานวน

หนวย

๕๐

ชุด

๓๐๐

๑๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๒

มื้อ

๕๐

๑๐,๐๐๐

๑

มื้อ

๒๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐๐

ชุด

๑๐๐

๒

- คาวัสดุประกอบการฝกอบรม
๑.๒.๓ จัดประชุมถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนผูสนใจ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมโครงการ ๑๐๐ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวม
โครงการ ๑๐๐ คน
- คาเอกสารประกอบการประชุม ๑๐๐ คน
๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
งบลงทุน

๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

๒.๑ คาครุภัณฑ
๒.๑.๑ ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
๒๐
ระบบ
แสงอาทิตย แบบ Solar Home
ขนาด ๕๐๐ วัตต
๒.๑.๒ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
๑
ระบบ
ขนาด ๕,๐๐๐วัตต
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๒.๒.๑ ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
๒
ระบบ
แบบ (พพ.๑)
๒.๒.๒ ระบบผลิตพลังงานไฟฟา
๑
ระบบ
ดวยแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐ วัตต
๒.๒.๑ ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
๘
ระบบ
ขนาด ๓ x ๔ ม.
รวม (หกลานสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

ราคา/หนวย

รวม

๓,๓๐๐,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐
๖,๓๓๗,๐๐๐

- ๑๘ งบประมาณแยกรายจังหวัด : สํานักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
ลําดับ
๑

รายการ
งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาตอบแทนผูควบคุมงาน ๑ คน

จํานวน

หนวย

ราคา/หนวย

รวม
๓๓๗,๐๐๐
๒๗,๐๐๐
๑๔,๔๐๐
๙,๐๐๐

๑๒
๓๐

ชั่วโมง
วัน

๑,๒๐๐
๓๐๐

๓

คน

๑,๒๐๐

๓,๖๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑๓๒,๕๐๐

๔

มื้อ

๕๐

๑๐,๐๐๐

๒

มื้อ

๒๐๐

๒๐,๐๐๐

๑
๑
๕

มื้อ
คืน
คัน

๓๐๐
๗๕๐
๓,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๐,๐๐๐

๕๐

ชุด

๓๐๐

๑๕,๐๐๐

(เบิกจายตามจํานวนวันที่เขาควบคุมงานจริง)

- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
๑.๒ คาใชสอย
๑.๒.๑ จัดประชุมชี้แจงโครงการ
และศึกษาดูงาน ๕๐ คน (๒ วัน ๑ คืน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมโครงการ ๕๐ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวม
โครงการ ๕๐ คน
- คาอาหารเย็นผูเขารวมโครงการ ๕๐ คน
- คาพักแรมผูเขารวมโครงการ ๕๐ คน
- คาจางเหมายานพาหนะ รับ-สง
ผูเขารวมโครงการ ๒ วัน
- คาวัสดุประกอบการประชุม
และศึกษาดูงาน ๕๐ คน
๑.๒.๒ คาใชจายในการฝกอบรมการติดตั้ง
และการใชงาน ๕๐ คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมโครงการ ๕๐ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวม
โครงการ ๕๐ คน
- คาวัสดุประกอบการฝกอบรม
๑.๒.๓ จัดประชุมถายทอดองคความรู
ใหกับประชาชนผูสนใจ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมโครงการ ๑๐๐ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวม
โครงการ ๑๐๐ คน
- คาเอกสารประกอบการประชุม ๑๐๐ คน

๓๒,๕๐๐
๒

มื้อ

๕๐

๕,๐๐๐

๑

มื้อ

๒๐๐

๑๐,๐๐๐

๕๐

ชุด

๓๐๐

๑๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๒

มื้อ

๕๐

๑๐,๐๐๐

๑

มื้อ

๒๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐๐

ชุด

๑๐๐

๑๐,๐๐๐

- ๑๙ ลําดับ

๒

รายการ

จํานวน

หนวย

๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
๒.๑.๑ ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
๒๐
ระบบ
แสงอาทิตยแบบ Solar Home
ขนาด ๕๐๐ วัตต
๒.๑.๒ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
๒
ระบบ
ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต
รวม (สี่ลานเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)

ราคา/หนวย

รวม

๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔,๔๐๐,๐๐๐
๔,๔๐๐,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐
๔,๗๒๔,๕๐๐

งบประมาณแยกรายจังหวัด : สํานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ลําดับ
๑

๒

รายการ
กิจกรรมที่ ๑ : สํารวจพื้นที่ และประเมินศักยภาพ
ดานผลผลิต
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมที่ ๒ : ชี้แจงโครงการฯและอบรม ๑ วัน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๑ คน
- คาตอบแทนวิทยากรกลุม๒คน
๑.๒ คาใชสอย
๑.๒.๑ จัดประชุมชี้แจงโครงการ ๖๕ คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวม
โครงการ ๖๕ คน
- คาอาหารกลางวันผูเขารวม
โครงการ ๖๕ คน
- คาเอกสาร (หนังสือ) ๖๕ คน
- คาวัสดุเพื่อใชในการประชุม
- คาเอกสารประกอบการประชุม

จํานวน หนวย

หนวยละ

รวม
๘,๐๐๐

๓
๓

ชั่วโมง
ชั่วโมง

๖๐๐
๖๐๐

๒

มื้อ

๕๐

๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๕๙,๔๐๐
๕,๔๐๐
๕,๔๐๐
๑,๘๐๐
๓,๖๐๐
๓๙,๐๐๐
๓๙,๐๐๐
๖,๕๐๐

๑

มื้อ

๒๐๐

๑๓,๐๐๐

๖๕
๖๕
๖๕

ชุด
ชุด
ชุด

๒๕๐
๓๐
๒๐

๑๖,๒๕๐
๑,๙๕๐
๑,๓๐๐

- ๒๐ ลําดับ

๓

๔

รายการ
๑.๓ คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมที่ ๓ : ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
(๒ วัน ๑ คืน)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน
- คาวิทยากรบรรยาย ๑ คน
- คาวิทยากรกลุม วันแรก ๒ คน
- คาวิทยากรกลุม วันที่สอง ๒ คน
๑.๒ คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๖๕ คน ๒ วัน
- คาอาหารกลางวัน ๖๕ คน ๒ วัน
- คาอาหารเย็น ๖๕ คน
- คาที่พัก ๖๕ คน
- คาเชารถตูโดยสาร ๒ วัน
๑.๓ คาวัสดุ
- คาสื่อประชาสัมพันธบนแผนผา
- คาเอกสารประกอบการอบรม
- คาวัสดุในการอบรม
- คาวัสดุสํานักงาน
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมที่ ๔ : ติดตั้งเทคโนโลยี
๑. งบลงทุน
๑.๑ คาครุภัณฑ
๑.๑.๑ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
ไมนอยกวา ๒,๔๔๐ วัตต
๑.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๑.๒.๑ สถานีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
ไมนอยกวา ๕๐๐ วัตต
๑.๒.๒ สถานีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
ไมนอยกวา ๒,๔๔๐ วัตต
๑.๒.๓ ระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงอาทิตย
ขนาดไมนอยกวา ๙,๐๐๐ วัตต

จํานวน หนวย

หนวยละ

รวม
๑๙,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑๘๐,๕๕๐

๒
๒
๒

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๔
๒
๑
๑
๔

มื้อ
มื้อ
มื้อ
คืน
คัน

๖๕
๖๕
๖๕

ผืน
ชุด
ชุด

๑

ระบบ

๑๘๐,๕๕๐
๖,๐๐๐
๖๐๐
๑,๒๐๐
๖๐๐
๒,๔๐๐
๖๐๐
๒,๔๐๐
๑๒๙,๖๐๐
๓๕
๙,๑๐๐
๒๐๐
๒๖,๐๐๐
๓๐๐
๑๙,๕๐๐
๖๐๐
๓๙,๐๐๐
๔,๕๐๐
๓๖,๐๐๐
๔๔,๙๕๐
๓๕๐
๒๒,๗๕๐
๕๐
๓,๒๕๐
๓๐
๑,๙๕๐
๑๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๗๘๐,๐๐๐
๓,๗๘๐,๐๐๐
๑,๑๘๐,๐๐๐
๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑,๑๘๐,๐๐๐

๑

ระบบ

๒,๖๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

๑

ระบบ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐

๑

ระบบ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐

- ๒๑ ลําดับ

รายการ

จํานวน หนวย

๕

กิจกรรมที่ ๕ : สรุปผลพรอมการติดตามและประเมินผล

หนวยละ

รวม
๕๗,๘๕๐

การดําเนินงาน

๑. งบดําเนินงาน
๑.๒ คาใชสอย
- คาวิทยากรบรรยาย ๑ คน
๖
ชั่วโมง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๖๕ คน
๒
มื้อ
- คาอาหารกลางวัน ๖๕ คน
๑
มือ้
- คาวัสดุเพื่อใชในการประชุม
๖๕
ชุด
๑.๓ คาวัสดุ
- คาแผนพับประชาสัมพันธโครงการ
๕,๐๐๐ แผน
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รวม (สี่ลานแปดหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน)
๑๓. ผูรับผิดชอบโครงการ
๑๓.๑ สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
๑๓.๑.๑ นายหรอหยา จันทรัตนา
๑๓.๑.๒ นายอาทิตย จิวะสมหวัง
๑๓.๒ สํานักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
๑๓.๒.๑ นายยุทธนา ขวัญเมือง
๑๓.๒.๒ นายสกนธ ลิมทโรภาส
๑๓.๓ สํานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
๑๓.๓.๑ นายวาทินทร ทองแกว
๑๓.๓.๒ นายธนพน แสงสวาง
๑๓.๓.๓ นางสุชีรา เกียรติภทั รานนท
๑๓.๔ สํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓.๔.๑ นายเสรี กังวานกิจ

๖๐๐
๕๐
๒๐๐
๕๐
๕.๕

๕๗,๘๕๐
๒๖,๓๕๐
๓,๖๐๐
๖,๕๐๐
๑๓,๐๐๐
๓,๒๕๐
๓๑,๕๐๐
๒๗,๕๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๘๕,๘๐๐

ตําแหนง พลังงานจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท ๐๓๒-๓๙๑๗๐๕
ตําแหนง นักวิชาการพลังงานชํานาญการ
โทรศัพท ๐๓๒-๓๙๑๗๐๕
ตําแหนง พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท ๐๓๔-๕๑๔๗๗๘
ตําแหนง นายชางเทคนิคชํานาญงาน
โทรศัพท ๐๓๔-๕๑๔๗๗๘
ตําแหนง พลังงานจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท ๐๓๔-๙๖๐๕๕๒
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพท ๐๓๔-๙๖๐๕๕๒
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
โทรศัพท ๐๓๔-๙๖๐-๕๕๒

ตําแหนง พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท ๐๓๕-๕๓๕๖๑๖
๑๓.๔.๒ นางสาวศิริลักษณ ปนทะนันท ตําแหนง นักวิชาการพลังงานปฏิบตั กิ าร
โทรศัพท ๐๓๕-๕๓๕๖๑๖
*********************************

- ๒๒ -

ขอมูลประกอบโครงการ
๑. ผลการดําเนินงานการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตยทดแทนพลังงานไฟฟา/แกสในกระบวนการผลิต
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี งบประมาณป ๒๕๕๖ รวม ๖ กลุม คือ
๑) วิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม อ.ดานชาง
๒) วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียเขียวป อ.หนองหญาไซ
๓) วิสาหกิจชุมชนอินทรียเพื่อชีวิต อ.ดานชาง
๔) กลุมผูเลี้ยงสัตวปก และเลี้ยงปลาบานบอสวาย อ.ปางปลามา
๕) วิสาหกิจชุมชนกลุมน้ําสมควันไม เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม อ.อูทอง
๖) วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนบานคู อ.ดอนเจดีย
๑.๑ วิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม
กิจการที่ดําเนินการ คือ สับปะรดลูกระเบิด,มะขามอบแหงไรเมล็ด,ทองมวนหมูหยองและขาวแตน
มี น างกัญ ญลัค น นั นทวิเศษสรณ เปน ประธานกลุม ตั้งอยูเ ลขที่ ๓๘๑ หมู ๑๙ ต.ดานชาง อ.ดานชา ง
จ.สุพรรณบุรี มีสมาชิก ๑๔ คน

สํารวจขอมูลกลุมวิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม

ที่ตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม

- ๒๓ -

กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม

- ๒๔ กระบวนการผลิตทองมวนหมูหยอง
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕

ตมกะทิ
ผสมแปง,น้ําตาล,กะทิ,เกลือและไข เขาดวยกัน
นําหยอดบนแปนพิมพไฟฟามวน
นํามาใสไสหมูหยอง
เขาตูอบ ๒ ช.ม./๑ ชุด

กระบวนการผลิตสับปะรดลูกระเบิด
ขั้นตอนที่ ๑ นําสับปะรดที่ขูดแลวพรอมน้ําตาลและเกลือ กวนใหเขากันจนแหง
ขั้นตอนที่ ๒ นํามาปนเปนลูกเล็กๆคลุกพริกเกลือ
ขั้นตอนที่ ๓ นําเขาตูอบ ๑๕ ช.ม.
กระบวนการผลิตมะขามอบแหงไรเมล็ด
ขั้นตอนที่ ๑ นํามะขามมาแกะเปลือก
ขั้นตอนที่ ๒ ผามะขามนําเมล็ดออก
ขั้นตอนที่ ๓ นําเขาตูอบ ๑ ช.ม.
กระบวนการผลิตขาวแตน
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕

นําขาวเหนียวมาแชน้ํา ๑ คืน
นําขาวเหนียวมานึ่งจนสุก
นําน้ําแตงโมที่ผสมเกลือและน้ําตาล มาคลุกกับขาวเหนียว
นําขาวเหนียวมาใสลงพิมพตามขนาดที่ตองการ
นําไปเขาตูอบ

จากการวิเคราะหการใชพลังงานของกลุมพบวามีการใชพลังงานในกระบวนการผลิตมาก ที่ใชมาก
ก็คือกระบวนการอบ เชื้อเพลิงที่ใชคือ แกสหุงตมและไฟฟา

- ๒๕ ๑.๒ วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียเขียวป
กิ จ การที่ ดํ า เนิ น การ คื อ ปุ ย อิ น ทรีย ชี ว ภาพ โดย ตั้ งอยู ห มู ๔ ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ า ไซ
จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายมะยม ระโหฐาน เปนประธานกลุม มีสมาชิก ๒๑ คน

วัตถุดิบและอุปกรณการผลิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียเขียวป

สํารวจขอมูลของกลุมวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียเขียวป

- ๒๖ กระบวนการผลิตปุยอินทรียเขียวป
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
ขั้นตอนที่ ๖

นําวัตถุดิบ ขี้วัว, ขี้เคก, แกลบ, รําขาว, ขี้เถาดําและน้ําหมัก มาผสมคลุกเคลาใหเขากัน
หมักไว ๖-๑๒ เดือน
นํามาตีปนใหละเอียด
นํามาเขาจานปนเม็ด
นําไปตากแดดใหแหง
นํามาบรรจุใสกระสอบละ ๓๕-๔๐ กก.

ที่ตั้งกลุมปุยอินทรียเขียวป
จากการเขาวิเคราะหการใชพลังงานของกลุมพบวา มีการใชพลังงานในขั้นตอนที่ ๓,๔ และ ๕
มาตีปน, เขาจานปนเม็ดและตากแดด เชื้อเพลิงที่ใช ไดแก ไฟฟาและแสงอาทิตย
๑.๓ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียเพื่อชีวิต
กิจ การที่ ดํา เนิ น การ คื อ ผัก สด, สมุ น ไพร, เมล็ ด ธั ญ พื ช อบแห งและแปรรูป ผลไม ต ามฤดู ก าล
ตั้งอยูที่หมู ๔ ต.องคพระ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางอิสรียฮอลลเปนประธานกลุม มีสมาชิก ๘ คน

สํารวจขอมูลกลุมเกษตรอินทรียเพื่อชีวิต

- ๒๗ -

ที่ตั้งกลุมเกษตรอินทรียเพื่อชีวิต
กระบวนการผลิตถั่วขาวตากแหง
ขั้นตอนที่ ๑ เก็บถั่วฝกแหง แกะเมล็ดออก
ขั้นตอนที่ ๒ นําไปตากบนผาใบกลางแจง ๒ แดด
ขั้นตอนที่ ๓ นําไปอบในตูอบลมรอน ๑๐ นาที
ขั้นตอนที่ ๔ บรรจุลงถุงพรอมจําหนาย
กระบวนการผลิตสมุนไพรแหง
ขั้นตอนที่ ๑ ตากสมุนไพรในตะเกรงไมไผกลางแจง
ขั้นตอนที่ ๒ นําไปอบในตูอบลมรอน (เวลาในการอบขึ้นอยูกับชนิดของสมุนไพร)
กระบวนการผลิตกลวยตาก
ขั้นตอนที่ ๑ ปลอกกลวย
ขั้นตอนที่ ๒ นํากลวยไปตากในตะเกรงไมไผ กลางแดด คลุมดวยผาขาวบาง ๓-๔ วัน
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

การตากแหง
จากการเข าวิเคราะห การใช พลั งงานของกลุม พบวา มีก ารใชพ ลั งงานในขั้น ตอนที่ ๒ และ ๓
ตากแหงและอบ เชื้อเพลิงที่ใช ไดแก ไฟฟาและแสงอาทิตย

- ๒๘ -

ผลิตภัณฑ
๑.๔ กลุมผูเลี้ยงสัตวปกและเลี้ยงปลาบานบอสวาย
กิจการที่ดําเนินการ คือ ไกตากแหงและปลาตากแหง ตั้งอยูที่หมู ๖ ต.ไผกองดิน อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี โดยมี นางพรทิพา นิลดาศรี เปนประธานกลุม มีสมาชิก ๖ คน

สํารวจขอมูลกลุมผูเลี้ยงสัตวปกและเลี้ยงปลาบานบอสวาย

ที่ตั้งกลุมผูเลี้ยงสัตวปกและเลี้ยงปลาบานบอสวาย

- ๒๙ กระบวนการผลิตไกตากแหง
ขั้นตอนที่ ๑ นําไกที่ถอนขนแลวมาชําแหละเอากระดูกออกใหเหลือแตเนื้อไก
ขั้นตอนที่ ๒ มาปรุงรสตามที่ตองการหมักไวในกะละมังประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ ๓ นําไปตากแหงที่ตระแกรงที่เตรียมไว(ระยะเวลาการตากขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
กระบวนการผลิตปลาตากแหง
ขั้นตอนที่ ๑ นําปลามาลางขอดเกล็ดใหสะอาด
ขั้นตอนที่ ๒ นํามาหมักเกลือและเครื่องปรุง หมักทิ้งไวประมาณ ๔-๕ ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ ๓ นําออกตากแดด (ระยะเวลาขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
จากการเขาวิเคราะหการใชพลังงานของกลุม พบวา มีการใชพ ลังงานในขั้นตอนที่ ๓ ตากแหง
เชื้อเพลิงที่ใช ไดแก แสงอาทิตย
๑.๕ วิสาหกิจชุมชนกลุมน้ําสมควันไมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
กิจ การที่ ดํา เนิ น การ คือ น้ํ า สม ควัน ไม โดย ตั้งอยูที่ ห มู ๒ ต.บ า นดอน อ.อูท อง จ.สุพ รรณบุ รี
โดยมี นายมานพ แทนเพชร เปนประธานกลุม มีสมาชิก ๔๓ คน

สํารวจขอมูลกลุมน้ําสมควันไมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิตน้ําสมควันไม
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕

เตรียมฝนทอนละประมาณ ๓๐-๔๕ ซม. เตาละ ๑๐๐ กิโลกรัม (เตาตั้ง)
จัดเรียงฝนแนวตั้ง
การเผาโดยจุดไฟดานบน สังเกตการเปลี่ยนสีของควัน แลวจึงปดเตา
หลังปดเตา สังเกตจากสีของควันเปลี่ยน จะเกิดน้ําสมหยดออกมา
ใชเวลาเผาโดยรวม ๘ ชั่วโมง จึงดับไฟที่เตาเมื่อดับไฟแลวใหปดหนาเตา

หมายเหตุ ตองเผาในที่รมจึงสามารถควบคุมอุณหภูมิได ทําใหไดน้ําสมควันไม ถาเผากลางแจงแสงแดดแรง
จะทําใหการเผาไมไดผล จะไมมีน้ําสมและสวนที่ไดจะดอยคุณภาพ

- ๓๐ -

ที่ตั้งกลุมน้ําสมควันไมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
๑.๖ วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธขาวชุมชนบานคู
กิจการที่ดําเนิน การ คือ พันธุขาว ตั้งอยูที่ห มู ๑๐ ต.หนองสาหราย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี
โดยมี นายบุญศรี มณีวงษ เปนประธานกลุม มีสมาชิก ๓๐ คน

สํารวจกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธขาวชุมชนบานคู
๑.๗ ระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย

- ๓๑ -

ม. ๒ ต.บานดอน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
๑.๘ ระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว

- ๓๒ -

ม. ๑๐ ต.หนองสาหราย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี
กระบวนการผลิตพันธุขาว
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
ขั้นตอนที่ ๖
ขั้นตอนที่ ๗
ขั้นตอนที่ ๘

เตรียมดินในแปลงนา
เตรียมพันธุโดยใชพันธหลักหรือพันธุขยาย
เพาะกลา ประมาณ ๑๐ - ๑๕ วัน
นํามาลงแปลงนาโดยใชวิธีการดํา จนอายุขาวประมาณ ๗ – ๑๐ วัน
ใหน้ําและกําจัดวัชพืชโดยใชสารชีวภัณฑ ประมาณ ๑๐๐ วัน
ระยะ ๑๑๕ - ๑๒๐ วัน เก็บเกี่ยวผลผลิต
ไลความชื้นของขาว โดยใชการอบ ใหอยูที่อณ
ุ หภูมิประมาณ ๑๓ - ๑๕ องศาเซลเซียส
บรรจุลงกระสอบ น้ําหนัก ๒๕ กิโลกรัม

- ๓๓ -

ที่ตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนบานคู
๒. เปรียบเทียบการประหยัดพลังงานกอนและหลังดําเนินโครงการ
กลุม
วิสาหกิจชุมชน
แกวเจาจอม
วิสาหกิจชุมชน
ปุยอินทรียเขียวป
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรียเพื่อชีวิต
กลุมผูเลี้ยงสัตวปก และ
เลี้ยงปลาบานบอสวาย
วิสาหกิจชุมชน
กลุมน้ําสมควันไมเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
วิสาหกิจชุมชน
ศูนยสงเสริมและผลิต
พันธขาวชุมชนบานคู

ขั้นตอนที่ใช

ประเภท
เชื้อเพลิง

กอนติดตั้งเทคโนโลยีฯ
ปริมาณที่ใชใน
คาใชจาย
การผลิต/เดือน
(บาท)/เดือน

หลังติดตั้งเทคโนโลยีฯ
ปริมาณที่ใชใน
คาใชจาย
การผลิต/เดือน
(บาท)/เดือน

ตม,อบ,กวน,แสงสวาง
มวนทองมวน,อบ,
แสงสวาง

แกสหุงตม

๗๕ กก.

๑,๕๐๐ บ./เดือน

๓๐ กก.

๖๐๐ บ./เดือน

ไฟฟา

๑๑,๖๖๗ หนวย

๓๕,๐๐๐ บ./เดือน

๖,๖๖๖ หนวย

๒๐,๐๐๐ บ./เดือน

ปนเม็ดปุย,แสงสวาง

ไฟฟา

๓๓๓ หนวย

๑,๐๐๐ บ./เดือน

๑๖๗ หนวย

๕๐๐ บ./เดือน

อบแหง,แสงสวาง

ไฟฟา

๓๓๓ หนวย

๑,๐๐๐ บ./เดือน

-

-

ตากแหง
แสงสวางในการผลิต

แสงอาทิตย
ไฟฟา

๕๐ หนวย

๑๕๐ บ./เดือน

๔๐ หนวย

๑๒๐ บ./เดือน

สูบน้ํา,แสงสวาง

ไฟฟา

๒๔๐ หนวย
(สมาชิก ๘ ครัวเรือน)

๗๒๐ บ./เดือน

-

-

นึ่งพันธุขาว

แกสหุงตม

๗๕ กก.
(ใชในกลุมและบาน
สมาชิก ๕ ครัวเรือน)

๑,๕๐๐ บ./เดือน

-

-

การคัดแยกทําความ
สะอาด,แสงสวาง

ไฟฟา

๕๐ หนวย

๑๕๐ บ./เดือน

๔๐ หนวย

๑๒๐ บ./เดือน

แสดงการใชพลังงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
เปรียบเทียบกอนและหลังติดตั้งเทคโนโลยีฯ

- ๓๔ กลุม
วิสาหกิจชุมชนแกวเจาจอม
วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียเขียวป
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียเพื่อชีวิต
กลุมผูเลี้ยงสัตวปกและเลี้ยงปลาบานบอสวาย
วิสาหกิจชุมชนกลุมน้ําสมควันไมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธขาวชุมชนบานคู

ขั้นตอนที่ใช
ตม,อบ,กวน,แสงสวาง
มวนทองมวน,อบ,
แสงสวาง
ปนเม็ดปุย,แสงสวาง
อบแหง,แสงสวาง
แสงสวางในการผลิต
สูบน้ํา,แสงสวาง
นึ่งพันธุขาว
การคัดแยกทําความ
สะอาด,แสงสวาง

ประเภท
เชื้อเพลิง

ปริมาณที่ใชในการ
ผลิต/เดือน

แกสหุงตม

ลดลงรอยละ ๖๐

ไฟฟา

ลดลงรอยละ ๔๒

ไฟฟา
ไฟฟา
ไฟฟา
ไฟฟา
แกสหุงตม

ลดลงรอยละ ๔๙
ลดลงรอยละ ๑๐๐
ลดลงรอยละ ๑๐๐
ลดลงรอยละ ๑๐๐
ลดลงรอยละ ๑๐๐

ไฟฟา

ลดลงรอยละ ๒๐

แสดงการใชพลังงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
เปรียบเทียบกอนและหลังติดตั้งเทคโนโลยีฯ

- ๓๕ ๓. บันทึกขอตกลงความรวมมือ

- ๓๖ -

- ๓๗ ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจ
เมื่อติดตั้งเทคโนโลยีเรียบรอยแลวและใชงาน ๑ เดือน เจาหนาที่ของสํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ไดออกตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เพื่อรับทราบปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหา
จากการใชงาน รวมถึงสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ โดยวิธีกรอกแบบสอบถามจากสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รวม ๘๐ คน แบงเปน ๓ ดาน ดังนี้
๑. ดานลักษณะทั่วไปของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
๒. ดานประสิทธิภาพการทํางานของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
๓. ดานบุคลากร/เจาหนาที่
หัวขอ
๑. ดานลักษณะทั่วไปของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
๑.๑ ทานพึงพอใจตอรูปลักษณะและสถานที่ติดตั้งเทคโนโลยีฯ
๑.๒ ทานพึงพอใจในอุปกรณภายนอกและภายในของเทคโนโลยีฯ
๑.๓ ทานพึงพอใจในความเหมาะสมของเทคโนโลยีฯ
ที่มีตอการผลิตของทาน
๒. ดานประสิทธิภาพการทํางานของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
๒.๑ ทานพึงพอใจในความสะดวกตอการใชงานของเทคโนโลยีฯ
๒.๒ ทานพึงพอใจตอการลดคาใชจายดานพลังงานที่เกิดจาก
การใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตฯ
๒.๓ ทานพึงพอใจตอวิธีการดูแลบํารุงรักษาเทคโนโลยีฯ
๒.๔ ทานพึงพอใจตอการใชประโยชนจากการใชเทคโนโลยีฯ
๓. ดานบุคลากร/เจาหนาที่
๓.๑ ทานพึงพอใจตอการติดตั้ง และการนําวิธีการใชงาน
การบํารุงรักษา เทคโนโลยีฯของเจาหนาที่บริษัทผูรับจาง
๓.๒ ทานพึงพอใจตอการประสานงาน อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานโครงการฯและการติดตามประเมินผล
ของเจาหนาที่สํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
๕
๔
๓
๒
๑
๕๑.๑๐ ๓๖.๗๐ ๑๒.๒๐
๔๔.๙๐ ๔๒.๙๐ ๑๒.๒๐
๔๔.๙๐ ๕๓.๑๐ ๒.๐๐

-

-

๖๑.๓๐ ๒๖.๕๐ ๑๒.๒๐
๖๙.๔๐ ๒๒.๔๔ ๘.๑๖

-

-

๓๖.๘๐ ๕๑.๐๐ ๑๒.๒๐ ๕๙.๑๘ ๓๒.๗๐ ๖.๑๒ ๒.๐๐

-

๔๙.๐๒ ๔๖.๙๐

๔.๐๘

-

-

๗๕.๕๑ ๒๒.๔๕

๒.๐๔

-

-

ตาราง แสดงระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ
การดําเนินงานโครงการสงเสริมการนําพลังงานทดแทนมาใชในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และการประหยั ด พลั ง งานในกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ กลุ ม เกษตรกรเป น การส ง เสริ ม ให เกิ ด การลด
ใชพลังงานในกลุมที่มีการใชพลังงานสูง พรอมทั้งเปนการสงเสริมใหมีการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ โดยนํา
พลั ง งานทดแทนใกล ตัว ที่ ห างา ยมาใชป ระโยชน ทํ าให ส ามารถพึ่ ง พาตั ว เองและเป น ตั ว อย า งแก ค น
ในชุมชนใหหันมาสนใจดานพลังงานทดแทน สนใจการประหยัดพลังงาน อันจะนําไปสูการขยายผลผลิต
ใชดวยตัวเองจากการปรับปรุงอุปกรณใหมีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใชงานของตน

- ๓๘ การอบรมใหความรูดานการอนุรักษพลังงาน พลังงานทดแทนประเภทตางๆ ตลอดจนการศึกษา
ดูงานดานพลังงานทดแทนและการศึกษาดูงานกลุมวิสาหกิจชุมชนที่นําเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช
ในกระบวนการผลิตจนประสบผลสําเร็จเปนการรับรองถึงคุณภาพการใชงาน ซึ่งหากมีการสงเสริมใหเกิด
การใชงานอยางแพรหลายยอมทําใหเกิดผลประหยัดระดับประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองดานพลังงานได
อยางแทจริง
๕. ระบบอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

ระบบอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
ม. ๑๙ ต.ดานชาง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

- ๓๙ ๖. ระบบอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม

ระบบอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม
ม. ๔ ต.องคพระ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

- ๔๐ -

แนวทางการประเมินภาพรวมความเปนไปไดโครงการ
คําชี้แจง ใหยึดหลัก ความชัดเจน ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ความครบถวน เปนองคประกอบพิจารณา
แลวระบุคะแนนในแตละหัวขอ
ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๑. หลักการและเหตุผล

๑๐

๒. วัตถุประสงค

๑๐

๓. กิจกรรม เปาหมาย
พื้นที่ดําเนินการ
ความพรอม งบประมาณ
ผลผลิต
๔. การรับรู การมีสวนรวม
ของประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หรือกลุมเปาหมาย
๕. ความคุมคา

๑๐

๑๐

๑๐

ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๖. ประเด็น
ปจจัย เงื่อนไข
ความสําเร็จ
โครงการ
๗. ความเสี่ยง
และแนวทาง
แกไข
๘. การบริหาร
ทรัพยสินครุภัณฑ
การบริหาร
โครงการใหยั่งยืน
๙. ภาพถาย

๕

๑๐. ขอมูลประกอบ
โครงการ

๓๐

๕
๕

๕

รวมคะแนนที่ได...................................
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต (ถามี)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ไมเห็นดวย.............................................................................
เหตุผล................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ลงชื่อผูใหความเห็น (..........................................)
ตําแหนง (.....................................................)

- ๔๑ คณะทีมงานออกแบบและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
และขอมูลประกอบโครงการ ประกอบดวย
๑. นายประเสริฐ แยมสรวล อดีตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สบจ.สป.มท.)
โทร ๐๘๖ – ๗๗๓ - ๓๘๖๒
๒. นางณิรมล เกิดแกว

ผูอํานวยการสวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด สบจ.สป.มท.

๓. นายมาโนช ธาดาวิศรุต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สบจ.สป.มท.
โทร. ๐๘๖ – ๒๙๖ – ๕๙๕๗
๔. นายอํานาจ สายะหมี

เจาหนาที่วิเคราะหและจัดทําระบบขอมูล สบจ.สป.มท.

***************************

สวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๐๕๐๙ มท. ๕๐๔๘๗
สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซค www.pad.moi.go.th และ www.padme.moi.go.th หัวขอ เอกสารอางอิง

