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ข#อเสนอโครงการ 

 

 
 โครงการ การผลิตไฟฟ4าด#วยเซลล9แสงอาทิตย9บนหลังคา 

ของอาคารศาลากลางจังหวัดแพรB ขนาด ๓๔ kW 

 

 

 

 

เสนอ 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ9พลังงาน 

 

 

เสนอโดย 

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดแพรB 
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สารบัญ 

 หน'า 

บทสรุปผู#บริหาร ๓ 

รายละเอียดข#อเสนอโครงการ ๖ 

(๑) หลักการและเหตุผล           ๖ 

(๒) วัตถุประสงค<            ๗ 

(๓) ลักษณะของปCญหาท่ีเกิดข้ึน            ๗ 

(๔) การผลักดันให'ได'ตามเปPาหมายของแผนอนุรักษ<พลังงาน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙)     ๘ 

(๕) ข'อมูลการใช'พลังงานของหนZวยงานเป[นรายเดือน ตลอดป] ๒๕๕๙ (ข'อมูลหนZวยพลังงานและคZาใช'จZาย)   ๙ 

(๖)  ความคุ'มคZาการลงทุนตามระยะเวลาคืนทุน       ๑๐ 

(๗)  ความสอดคล'องตามนโยบายของรัฐ ตามแนวทางประชารัฐ     ๑๑ 

(๘)  ความพร'อมของการดำเนินโครงการหากได'รับการสนับสนุนงบประมาณ    ๑๒ 

(๙)  โครงสร'างการบริหารโครงการ        ๑๔ 

(๑๐)  ขอบเขตการดำเนินงาน         ๑๙ 

(๑๑)  แผนการดำเนินงานโครงการ        ๒๐ 

(๑๒) พ้ืนท่ีเปPาหมายและวัสดุ/อุปกรณ</เคร่ืองจักร ท่ีจะนำมาใช'ในโครงการ    ๒๑ 

(๑๓) รายละเอียดคZาใช'จZายโครงการ        ๒๓ 

(๑๔) ผลท่ีคาดวZาจะได'รับจากโครงการ        ๒๔ 

(๑๕) แนวทางการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<และสZวนควบเดิมท่ีร้ือถอนและการบริหารการ 

 จัดการภายหลังโครงการแล'วเสร็จ       ๒๕ 

(๑๖) เอกสารคุณสมบัติของหนZวยงานท่ีสอดคล'องตามคุณสมบัติของผู'รับการสนับสนุน   ๒๕ 

(๑๗) แนวทางอ่ืน  ๆท่ีเป[นประโยชน<ตZอโครงการ       ๒๕ 
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บทสรุปผู#บริหาร 

 

๑. ช่ือโครงการ 

การผลิตไฟฟPาด'วยเซลล<แสงอาทิตย<บนหลังคาของอาคารศาลากลางจังหวัดแพรZขนาด 34 kW 

 

๒. ระยะเวลาโครงการ (ระบุระยะเวลาตลอดโครงการ ต้ังแตZเร่ิมต'นโครงการโดยนับต้ังแตZลงนามในหนังสือ

ยืนยันจนถึงการส้ินสุดโครงการ) 

ระยะเวลาการดำเนินงานท้ังโครงการ ๑๒ เดือน นับต้ังแตZลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน 

 

๓. หนBวยงาน (ระบุช่ือของหนZวยงานท่ีจะดำเนินการดูแลรับผิดชอบโครงการ) 

สำนักงานพลังงาน จังหวัดแพรZ 

 

๔. การบริหารโครงการ (ระบุช่ือ-สกุล พร'อมตำแหนZง (ถ'ามี)) 

๔.๑ ช่ือผู'จัดการโครงการ (ช่ือ สกุล)    พลังงานจังหวัดแพรZ 

๔.๒ ช่ือผู'มีอำนาจลงนามในสัญญากับ พพ.   (ช่ือ สกุล)    รองผู'วZาราชการจังหวัดแพรZ 

 

๕. งบประมาณ (ระบุจำนวนงบประมาณท้ังหมดท่ีจะขอรับการสนับสนุน) 
 

งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน เป[นเงินจำนวนท้ังส้ิน ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยแบZงเป[น ดังน้ี 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

(๑) คBาวBาจ#างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (๕%)  

(๑.๑) คZาตอบแทน 

(๑.๒) คZาจ'างบุคลากร 
 

๙๔,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 

รวม  

(๒) คBาสนับสนุนวัสดุและ/หรืออุปกรณ9และ/หรือเครื่องจักร 

(๒.๑) คZาใช'สอย 

(๒.๒) คZาวัสดุ 

(๒.๓) คZาครุภัณฑ<และสิ่งกZอสร'าง 

(๒.๔) คZาใช'จZายอื่น (ถ'ามี) 

 

๔๘๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 

๒,๔๕๘,๐๐๐ 

 

รวม ๓,๒๒๐,๐๐๐ 
       

 ทั้งนี้ งวดการขอเบิกจBายเงินสนับสนุน จะต#องสอดคล#องกับรายงานความก#าวหน#าของโครงการและฐานะทางการเงินของ

โครงการ 
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 ๖.สรุปโครงการโดยยBอ (ระบุความเป[นมาและความจำเป[นท่ีหนZวยงานต'องขอรับการสนับสนุนฯ เพ่ือจัดทำโครงการ 

สาระสำคัญของโครงการ เชZน ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยีท่ีจะนำมาใช' เป[นต'น อธิบาย มาพอสังเขป) 

ในปCจจุบันมีการรณรงค<เร่ืองการใช'พลังงานทดแทนและการอนุรักษ<พลังงานเป[นจำนวนมาก แตZ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเป[นส่ิงท่ีประชาชนและบุคคลท่ัวไปอาจรู'สึกวZายังไกลตัว ยากตZอการเข'าใจและใช'

งาน  ดังน้ันในการผลักดันใช'พลังงานทดแทนตามแผน AEDP จึงเป[นไปได'ยาก หากประชาชนท่ัวไปไมZรZวมมือ 

ในการประยุกต<ใช'เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ซ่ึงควรแก'ปCญหาเหลZาน้ีด'วยการท่ีให'ความรู' ความเข'าใจ และการ

นำเสนอด'วยการทำต'นแบบพลังงานทดแทนท่ีใช'งานได'จริงและเผยแพรZความรู'สูZชุมชนอ่ืน ๆ ได' ดังน้ัน

หนZวยงานของรัฐ ในฐานะเป[นหนZวยงานท่ีดูแลประชาชนควรเป[นผู'เร่ิมต'นและเป[นตัวอยZางในการใช'พลังงาน

ทดแทน  เพ่ือเป[นต'นแบบของหนZวยงานอ่ืน ๆ ชุมชน และประชาชนตZอไป 

ศาลากลางจังหวัดแพรZเป[นศูนย<กลางของการดำเนินงานของจังหวัด เป[นศูนย<รวมของสำนักงานของ

หนZวยงานราชการสZวนภูมิภาคและหนZวยงานราชการสZวนกลาง จำนวน ๒๐  หนZวยงาน เป[นท่ีติดตZอ

ประสานงานของประชาชนในจังหวัดแพรZจำนวน ๔๕๐,๘๗๒ คน  อาคารศาลากลางจังหวัดแพรZจึงเป[นสถานท่ี

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเป[นตัวอยZางของการใช'เซลล<แสงอาทิตย<บนหลังคา เพ่ือให'เป[นต'นแบบของการใช'งานจริง

และเป[นศูนย<การเรียนรู'เพ่ือสZงเสริมการใช'พลังงานทดแทน  

ลักษณะโครงการฯ เปdนการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ4าด#วยเซลล9แสงอาทิตย9บนหลังคาของอาคาร

ศาลากลาง ขนาดกำลังติดต้ังรวม ๓๔ กิโลวัตต9 เพ่ือสามารถลดคBาใช#จBายประมาณ ๑๕,๑๑๐ บาทตBอเดือน 

หรือ ๑๘๑,๓๑๕ บาทตBอปh จะคิดเปdนการประหยัดคBาไฟฟ4าประมาณ ๘% เม่ือเทียบกับคBาไฟฟ4าของศาลา

กลางในปh พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒,๒๗๑,๘๙๓ บาท) 

การดำเนินโครงการจะเน'นการบริหารโครงการด'วยคณะทำงานด'านการจัดการพลังงานอาคารศาลา

กลาง โดยมีผู'วZาราชการจังหวัดแพรZเป[นประธาน และพลังงานจังหวัดแพรZเป[นคณะกรรมการและเลขานุการ  

โดยจะวZาจ'างคณะท่ีปรึกษาและจัดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ'าง เพ่ือทำการสำรวจข'อมูลพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการ

ออกแบบระบบการผลิตไฟฟPาจากเซลล<แสงอาทิตย<บนหลังคา กำหนดขอบเขตการจ'างผู'รับจ'างฯ  กระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ'างฯ และการคัดเลือกผู'รับจ'างฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญในระบบการผลิตไฟฟPาจากเซลล<แสงอาทิตย<  

นอกจากน้ี คณะท่ีปรึกษาจะจัดการอบรมการใช'งานและการดูแลรักษาระบบให'กับตัวแทนของศาลากลาง จะ

จัดพ้ืนท่ีให'เป[นศูนย<การเรียนรู'เพ่ือให'สามารถติดตามการใช'งานและการลดคZาใช'จZายจากระบบเซลล<

แสงอาทิตย< (ระบบ monitoring) โดยศูนย<การเรียนรู'จะมีส่ือ ข'อมูลความรู'เบ้ืองต'น และแนวทางสZงเสริมการ

ติดต้ังระบบเซลล<แสงอาทิตย<บนหลังคา เพ่ือท่ีประชาชนท่ีมาติดตZอศาลากลางสามารถมาศึกษาเรียนรู'ด'วย

ตนเองได' 

 

๗. ประโยชน9ด#านอนุรักษ9พลังงาน  

ผลประหยัดของโครงการท่ีเกิดข้ึนประมาณ     ๑๘๑,๓๑๕ บาทตBอปh 
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รายละเอียดข#อเสนอโครงการ 

 

  ช่ือโครงการ : โครงการ การผลิตไฟฟ4าด#วยเซลล9แสงอาทิตย9บนหลังคา ของอาคารศาลากลางจังหวัดแพรB  

ขนาด ๓๔ กิโลวัตต9 

 

๑. หลักการและเหตุผล (ระบุความเป[นมา พร'อมเหตุผลความจำเป[นทีต่'องดำเนินโครงการนี้) 

  

ผลจากการเติบโตทางด'านเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรมีผลทำให'

ความเกิดความต'องการใช'พลังงานข้ันต'นของโลกมีปริมาณท่ีสูงข้ึนอยZางตZอเน่ืองในระยะ ๒๐ ป] ท่ีผZานมาการใช'

พลังงานของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยZางตZอเน่ือง  ซ่ึงเป[นการเติบโตควบคูZกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจซ่ึง

ปCญหาด'านความต'องการใช'พลังงานเพ่ิมข้ึนอยZางตZอเน่ืองได'สZงผลกระทบอยZางรุนแรงตZอประชาคมโลก  ท้ัง

ทางด'านเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดล'อม  โดยเฉพาะปCญหาภาวะโลกร'อนท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกป]  

สาเหตุจากการใช'เช้ือเพลิงฟอสซิล  ซ่ึงอยูZในรูปของน้ำมันดิบ  ถZานหินและก~าซธรรมชาติ เป[นต'น  และ

พลังงานเหลZาน้ีเป[นพลังงานท่ีใช'แล'วหมดไปไมZสามารถนำกลับมาใช'ใหมZได'และปริมาณพลังงานสำรองก็มี

แนวโน'มลดลงเร่ือย ๆ สวนทางกับความต'องการใช'พลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนอกจากน้ีการเผาไหม'เช้ือเพลิงฟอสซิล

ยังกZอให'เกิดผลกระทบตZาง ๆ มากมาย  เชZน  ภาวะเรือนกระจก  ฝนกรด และการลดลงของช้ันโอโซนท่ีหZอหุ'ม

บรรยากาศของโลก  จนสZงผลกระทบตZอสมดุลตามธรรมชาติของส่ิงแวดล'อม   

ดังน้ันประชาคมโลกจึงได'ตระหนักถึงปCญหาท่ีเกิดข้ึน  รัฐบาลและอีกหลายหนZวยงานได'มีการรณรงค<

เร่ืองการใช'พลังงานทดแทนและการอนุรักษ<พลังงานเป[นจำนวนมากในส่ือตZาง ๆ เชZน โทรทัศน< วิทยุ 

หนังสือพิมพ< นิตยสาร และส่ือออนไลน<  แตZเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเป[นส่ิงท่ีประชาชนและบุคคลท่ัวไปอาจ

รู'สึกวZายังไกลตัว มีการลงทุนท่ีสูง ยากตZอการเข'าใจและใช'งาน อีกท้ังยังไมZสามารถใช'ในชุมชนจริงได'หากไมZมี

การสนับสนุนของรัฐด'านงบประมาณและด'านการชZวยดูแลระบบอยZางตZอเน่ือง  ดังน้ันในการผลักดันใช'

พลังงานทดแทนตามแผน AEDP ให'เกิดสังคมคาร<บอนต่ำในประเทศไทยจึงเป[นไปได'ยาก หากประชาชนท่ัวไป

ไมZรZวมมือและสนับสนุนในการประยุกต<ใช'เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในครัวเรือน ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 

องค<กร และหนZวยงานทุกภาคสZวน  ซ่ึงควรแก'ปCญหาเหลZาน้ีด'วยการท่ีให'ความรู' ความเข'าใจแกZบุคคลท่ัวไป

และองค<กรตZาง ๆ วZาพลังงานทดแทนเป[นเร่ืองท่ีไมZยากและทุกคนสามารถทำความเข'าใจได'  ทุกคนสามารถ

ดำรงชีวิตได'เป[นปกติ  เม่ือมีแหลZงกำเนิดไฟฟPาจากเซลล<แสงอาทิตย<หรือจากแหลZงพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ ได'  

ดังน้ันการทำต'นแบบพลังงานทดแทน ต'องสามารถใช'งานได'จริง เพ่ือเป[นส่ิงท่ียืนยันให'แกZชุมชน และสามารถ

เผยแพรZความรู'สูZชุมชนอ่ืน ๆ ได'  ดังน้ันหนZวยงานของรัฐ ในฐานะเป[นหนZวยงานท่ีดูแลประชาชนควรเป[นผู'

เร่ิมต'นและเป[นตัวอยZางในการใช'งานของพลังงานทดแทน  เพ่ือเป[นต'นแบบของหนZวยงานอ่ืน ๆ ชุมชน และ

ประชาชนตZอไป 

ในปCจจุบันเทคโนโลยีการใช'พลังงานทดแทนโดยเฉพาะเซลล<แสงอาทิตย<มีความเสถียรมากในการ

ผลิตไฟฟPาและการใช'งาน จึงเหมาะสมมากเพ่ือเป[นเทคโนโลยีท่ีควรสZงเสริมเพราะจะสามารถติดตามการผลิต
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ไฟฟPาและการประหยัดพลังงานอยZางงZายและเป[นรูปธรรม   ศาลากลางจังหวัดแพรZเป[นศูนย<กลางของการ

ดำเนินงานของจังหวัด เป[นศูนย<รวมของสำนักงานของหนZวยงานราชการสZวนภูมิภาคและหนZวยงานราชการ

สZวนกลาง เป[นท่ีติดตZอประสานงานของประชาชน ๔๕๐,๘๗๒ คน ในจังหวัด  อาคารศาลากลางจังหวัดแพรZจึง

เป[นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเป[นตัวอยZางของการใช'เซลล<แสงอาทิตย<บนหลังคา เพ่ือให'เป[นต'นแบบของการ

ใช'งานจริงและเป[นศูนย<การเรียนรู'เพ่ือสZงเสริมการใช'พลังงานทดแทน 

๒. วัตถุประสงค9 (ระบุวัตถุประสงค<หลักของโครงการ อยZางกระชับและชัดเจน พร'อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค< 

โดยละเอียด เพื่อมิให'มีการเข'าใจผิดตZอจุดมุZงหมายของการดำเนินงานตามโครงการ) 

 ๒.๑  เพ่ือให'ศาลากลางจังหวัดแพรZสามารถผลิตและใช'พลังงานได'เองจากระบบเซลล<แสงอาทิตย<บน

หลังคา ขนาด ๓๔ กิโลวัตต<  

๒.๒  เพ่ือลดคZาใช'จZายแกZหนZวยงานของรัฐ จำนวน ๒๐ หนZวยงาน ท่ีมีสำนักงานภายในศาลากลาง

จังหวัดแพรZ 

๒.๓  เพ่ือเป[นโครงการนำรZองการใช'พลังงานทดแทนและเป[นศูนย<การเรียนรู'เพ่ือขยายผลตZอสZวนงาน

อ่ืนภายในจังหวัดแพรZ  

 

 

๓. ลักษณะของปlญหาที่เกิดขึ้น  

 

จังหวัดแพรZต'องเสียคZาใช'จZายไฟฟPาตZอป]เป[นจำนวนมากจากอาคารศาลากลางจังหวัด ในป] พ.ศ. 

๒๕๕๙ คZาไฟฟPารวมเป[น ๒,๒๗๑,๘๙๓ บาท  โดยมีการจัดเก็บคZาไฟฟPาแยกตามสำนักงานของหนZวยงาน

ภายในอาคารศาลากลาง แบZง ๒๐ มิเตอร<  จาก สำนักงานประชาสัมพันธ<จังหวัดแพรZ สำนักงานพลังงาน

จังหวัดแพรZ สำนักงานธนารักษ<พ้ืนท่ีแพรZ สำนักงานคลังจังหวัดแพรZ สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย<  แผนกจัดหางานจังหวัดแพรZ    สำนักงานเกษตรและสหกรณ<จังหวัดแพรZ   สำนักงานคณะกรรมการ

เลือกต้ังประจำจังหวัดแพรZ  แผนกสถิติจังหวัดแพรZ  สำนักงานสัสดีจังหวัดแพรZ  แผนกท่ีทำการปกครองจังหวัด

แพรZ  แผนกเสมียนตราจังหวัดแพรZ  กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดแพรZ  สำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดแพรZ  แผนกปPองกันจังหวัดแพรZ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  แผนกสวัสดิการคุ'มครอง

แรงงาน สถานีส่ือสารจังหวัดแพรZ  ศาลากลางจังหวัดแพรZ  และร'านถZายเอกสาร   

จากสถานการณ<ของหนZวยงานตZาง ๆ ภายในศาลากลางจังหวัดแพรZ จะเห็นได'วZาแตZละหนZวยงาน

ต'องรับผิดชอบคZาใช'จZายไฟฟPาเป[นจำนวนมาก  หากสามารถลดคZาใช'จZายน้ีได'จะเป[นการชZวยเหลือด'าน

งบประมาณของหนZวยงานท่ีสำคัญเหลZาน้ีเพ่ือให'สามารถใช'งบประมาณท่ีประหยัดได'ไปในสZวนของกิจกรรมท่ี

สามารถพัฒนาจังหวัดแพรZมากย่ิงข้ึน  นอกเหนือจากน้ันยังเป[นการสร'างความรู'ความตระหนักด'านพลังงาน

และสZงเสริมการใช'พลังงานทดแทนให'แกZหนZวยงานท่ีหลากหลายในวงกว'างมากข้ึนภายในจังหวัดแพรZ 

จากปCญหาเร่ืองคZาใช'จZายน้ี จังหวัดแพรZได'แตZงต้ังคณะทำงานด'านการจัดการพลังงานอาคารศาลา

กลางจังหวัดแพรZและคณะผู'ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค<กร (คำส่ังจังหวัดแพรZ ท่ี ๑๔๗๐/
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๒๕๕๙) โดยมีผู'วZาราชการจังหวัดแพรZเป[นประธาน และตัวแทนของหนZวยงานตZาง ๆ เป[นคณะทำงาน พลังงาน

จังหวัดเป[นคณะทำงานและเลขานุการ  โดยคณะทำงานน้ีมีหน'าท่ีดำเนินการจัดการพลังงานให'สอดคล'องกับ

นโยบายอนุรักษ<พลังงานของอาคารศาลากลาง ประสานงานกับหนZวยงานท่ีเก่ียวข'องเพ่ือรZวมมือในการปฏิบัติ

ตามนโยบาย  กำกับและดูแลการจัดการพลังงานของศาลากลางจังหวัดแพรZให'ดำเนินไปอยZางมีประสิทธิภาพ 

ด'วยการรวบรวมข'อมูลการใช'พลังงานและวิเคราะห<สถานภาพการใช'พลังงานของทุกหนZวยงานท่ีเก่ียวข'อง  

โดยจากการวิเคราะห<แนวทางเห็นได'วZาควรต'องมีการปรับเปล่ียนเคร่ืองใช'ไฟฟPา  เชZน เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี

อายุเกิน ๑๐ ป] ๕๖ เคร่ือง เปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต< รวม ๑,๐๗๗ หลอด   โดยเฉพาะอาคารศาลากลางมี

ศักยภาพเพ่ือ ติดต้ังระบบเซลล<แสงอาทิตย<ได'ถึง ๓๔ kW เม่ือคำนวณประมาณการผลิตเทียบกับปริมาณไฟฟPา

ท่ีใช' ระบบจะสามารถประหยัดไฟฟPาได'ประมาณ ๘% 

 

๔. การผลักดันให#ได#ตามเป4าหมายของแผนอนุรักษ9พลังงาน (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙) (ระบุวZา

โครงการมีความสอดคล'องตรงตามมาตรการของแผนอนุรักษ<พลังงาน (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙) ใดบ'าง โดยให'ทำ

เครื่องหมาย R หน'าหัวข'อมาตรการนั้น สามารถเลือกได#มากกวBา ๑ ข#อ พร#อมทั้งอธิบาย)  

 

* มาตรการบังคับใช#มาตรฐานการอนุรักษ9พลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม 

* มาตรการใช#เกณฑ9มาตรฐานอาคาร 

* มาตรการกำหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ9 เครื่องจักร และวัสดุเพื่อการอนุรักษ9พลังงาน 

* มาตรการสBงเสริมการใช#แสงสวBางเพื่ออนุรักษ9พลังงาน 

R  มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอนุรักษ9พลังงาน 

* มาตรการพัฒนาบุคลากรด#านอนุรักษ9พลังงาน 

R  มาตรการประชาสัมพันธ9สร#างปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ9พลังงาน 

 

ลักษณะโครงการฯ เปdนการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ4าด#วยเซลล9แสงอาทิตย9บนหลังคาของอาคาร

ศาลากลาง ขนาดกำลังติดต้ังรวม ๓๔ กิโลวัตต9 เพ่ือสามารถลดคBาใช#จBายประมาณ ๑๕,๑๑๐ บาทตBอเดือน 

หรือ ๑๘๑,๓๑๕ บาทตBอปh จะคิดเปdนการประหยัดคBาไฟฟ4าประมาณ ๘% เม่ือเทียบกับคBาไฟฟ4าของศาลา

กลางในปh พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒,๒๗๑,๘๙๓ บาท) 

โครงการน้ียังเป[นโครงการนำรZองและต'นแบบการผลิตพลังงานไฟฟPาจากเซลล<แสงอาทิตย<สำหรับ

หนZวยงานจำนวนมากภายในอาคารเดียวกัน  อาคารศาลากลางสามารถเป[นแหลZงความรู'ท่ีประชาชนสามารถ

เขาถึงสะดวก  เม่ือเห็นการผลิตไฟฟPาแบบ real-time และการประหยัดคZาไฟฟPาแบบเป[นรูปธรรมแล'ว จะเป[น 

การสZงเสริมให'บุคลากรตระหนักถึงใช'พลังงานอยZางคุ'มคZา  นำไปสูZการอนุรักษ<พลังงานอยZางย่ังยืน สร'างความ

ม่ันคงด'านพลังงานของประเทศ และเป[นการผลักดันให'ได'ตามเปPาหมายของแผนอนุรักษ<พลังงาน (พ.ศ.๒๕๕๘-

๒๕๗๙) มาตรการประชาสัมพันธ<สร'างปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ<พลังงาน   

นอกจากน้ี คณะท่ีปรึกษาจะจัดการอบรมการใช'งานและการดูแลรักษาระบบให'กับตัวแทนของศาลา

กลาง จะจัดพ้ืนท่ีให'เป[นศูนย<การเรียนรู'เพ่ือให'สามารถติดตามการใช'งาน (monitoring system) และการลด

คZาใช'จZายจากระบบเซลล<แสงอาทิตย< โดยศูนย<การเรียนรู'จะมีข'อมูลความรู'เบ้ืองต'น และแนวทางสZงเสริมการ
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ติดต้ังระบบเซลล<แสงอาทิตย<บนหลังคา เพ่ือท่ีประชาชนท่ีมาติดตZอศาลากลางสามารถมาศึกษาเรียนรู'ด'วย

ตนเองได' 

  
 

๕. ข#อมูลการใช#พลังงานของหนBวยงานเปdนรายเดือน ตลอดปh ๒๕๕๙ (ระบุข'อมูลคZาความต'องการ

พลังไฟฟPา (On Peak, Off Peak) /หนZวยพลังงานไฟฟPา/คZาไฟฟPาของหนZวยงานในแตZละเดือนลงในตารางแสดงคZาใช'จZาย

ไฟฟPาในแตZละเดือน โดยสามารถดูคZาดังกลZาวข'างต'นได'จากใบแจ'งคZาใช'จZายไฟฟPาในแตZเดือน พร'อมทั้งแนบเอกสาร

และ/หรือใบแจ'งคZาใช'จZายไฟฟPาในแตZละเดือน)  

 

เน่ืองจากการจัดเก็บคZาไฟฟPาหนZวยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดแพรZ มีการติดต้ัง

มิเตอร<แยกของแตZละหนZวยงาน ทำให'การคิดอัตราคZาไฟฟPามีท้ังแบบปกติและแบบ TOU ซ่ึงหนZวยงานท่ีมีการ

คิดอัตราคZาไฟฟPาแบบปกติมีท้ังส้ิน ๒๐ หนZวยงาน และมีหนZวยงานท่ีมีการอัตราการคิดคZาไฟฟPาแบบ TOU 

จำนวน  ๑ หนZวยงาน ซ่ึงสามารถสรุปได'ดังตาราง 
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ตาราง แสดงรายละเอียดค1าใช4จ1ายไฟฟ8า 

 
เดือน/ป- ค/าไฟฟ2าอัตราปกติ ค/าไฟฟ2าอัตราแบบ TOU จำนวนหน/วยรวม 

(kWh) 
จำนวนเงินรวม  

(บาท) จำนวนหน/วย 
(kWh) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

On Peak 
(kW) 

Off Peak 
(kW) 

จำนวนหน/วย  
(kWh) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

มกราคม ๒๕๕๙ ๑๑,๘๒๑ ๕๖,๗๑๐ ๙๙ ๕๕ ๑๓,๓๘๗ ๖๖,๗๘๗ ๒๕,๒๐๘ ๑๒๓,๔๙๗ 

กุมภาพันธK ๒๕๕๙  ๑๐,๔๙๘ ๕๐,๑๐๔ ๑๒๙ ๔๙ ๑๓,๗๙๓ ๗๓,๔๔๕ ๒๔,๒๙๑ ๑๒๓,๕๔๙ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๙,๐๑๓ ๗๕,๑๘๖ ๑๗๔ ๙๘ ๒๑,๒๖๕ ๑๐๙,๙๗๘ ๔๐,๒๗๘ ๑๘๕,๑๖๔ 

เมษายน ๒๕๕๙ ๓๓,๖๔๐ ๑๓๗,๘๒๓ ๑๕๗ ๑๐๖ ๒๒,๙๕๘ ๑๑๔,๙๒๒ ๕๖,๕๙๘ ๒๕๒,๗๔๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๓๖,๕๓๙ ๑๕๑,๒๒๖ ๑๔๙ ๙๙ ๒๔,๐๒๑ ๑๑๑,๑๓๕ ๖๐,๕๖๐ ๒๖๒,๓๖๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ๓๑,๔๕๗ ๑๒๘,๕๑๖ ๑๑๘ ๗๓ ๑๘,๔๖๕ ๘๕,๖๘๘ ๔๙,๙๒๒ ๒๑๔,๒๐๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๒๘,๕๗๘ ๑๑๗,๓๔๐ ๑๑๗ ๕๗ ๑๖,๘๓๙ ๗๙,๖๑๔ ๔๕,๔๑๗ ๑๙๖,๙๕๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๕,๐๔๙ ๑๐๓,๔๕๘ ๑๔๕ ๘๖ ๒๒,๔๖๕ ๑๐๓,๕๓๗ ๔๗,๕๑๔ ๒๐๖,๙๙๕ 

กันยายน ๒๕๕๙ ๒๖,๑๘๔ ๑๐๔,๒๔๖ ๑๒๑ ๗๔ ๑๙,๖๕๕ ๙๐,๖๔๑ ๔๕,๘๓๙ ๑๙๔,๘๘๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒๗,๒๒๙ ๑๑๒,๐๑๑ ๑๓๙ ๖๕ ๒๐,๖๙๒ ๙๗,๑๖๓ ๔๗,๙๒๑ ๒๐๙,๑๗๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒๒,๓๒๕ ๙๒,๐๖๓ ๑๒๘ ๕๕ ๑๗,๓๗๙ ๘๒,๙๓๐ ๓๙,๗๐๔ ๑๗๔,๙๙๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๕,๒๔๓ ๖๖,๓๔๑ ๙๒ ๔๘ ๑๓,๒๘๖ ๖๑,๐๒๙ ๒๘,๕๒๙ ๑๒๗,๓๗๐ 

รวม ๒๘๗,๕๗๖ ๑,๑๙๕,๐๒๔ ๑,๕๖๘ ๘๖๕ ๒๒๔,๒๐๕ ๑,๐๗๖,๘๖๙ ๕๑๑,๗๘๑ ๒,๒๗๑,๘๙๓ 

     หมายเหตุ - ค1าไฟฟ8า On peak คือ เป]นช1วงที่ระบบมีความต4องการใช4ไฟฟ8ามาก โดยจะมีอัตราการจัดเก็บค1าไฟฟ8า ที่ขึ้นอยู1กับช1วงเวลาการใช4ตั้งแต1 เวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ของวันจันทรK-ศุกรK

ค1าไฟฟ8า Off peak คือ เป]นช1วงที่ระบบมีความต4องการใช4ไฟฟ8าน4อย โดยจะมีอัตราการจัดเก็บค1าไฟฟ8าที่ขึ้นอยู1กับช1วงเวลาการใช4 ตั้งแต1 เวลา ๒๒.๐๐-๐๙.๐๐ น. ของวันจันทรK-ศุกรK 

และวันเสารK วันอาทิตยK วันหยุดราชการตามปกติ (ไม1รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน 
- สำเนาหนังสือแจ4งค1าไฟฟ8า แสดงในภาคผนวก ก. 

 



-๑๐- 

 

๖. ความคุ(มค)าการลงทุนตามเทคโนโลยีพลังงาน (Merit Order) (ระบุว+าโครงการใช3เทคโนโลยีใด โดยให3

ทำเครื่องหมาย R หน3าหัวข3อนั้น สามารถเลือกได(มากกว)า ๑ ข(อ พร(อมทั้งอธิบาย)  
 

(๑) เทคโนโลยีพลังงานในกลุ+มพลงังานทดแทนผลิตไฟฟLา ได3แก+ 

*  ขยะ 

*  พลังงานน้ำขนาดเล็ก 

*  กNาซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 

* ชีวมวล 

*  กNาซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 

R  พลังงานแสงอาทิตยS 

*  พลังงานลม 

*  พลังงานความร3อนใต3พ๔ิพ 

 (๒) เทคโนโลยีพลังงานในกลุ+มพลังงานทดแทนผลิตความร3อนและเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรม ได3แก+ 

*  พลังงานแสงอาทิตยS 

*  ชีวมวล 

*  ขยะ 

*  กNาซชีวภาพ 

*  น้ำมันจากยางรถยนตSใช3แล3ว/ความร3อนใต3พิ๔พ 

(๓) เทคโนโลยีในกลุ+มพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงภาคขนส+ง ได3แก+ 

*  น้ำมันไพโรไลซีส 

*  กNาซไบโอมีเทนอัด 

*  ไบโอดีเซล 

*  เอทานอล 

*  Bio-oil ไฮโดรเจน 

 

 โครงการเป_นการติดต้ังระบบผลิตไฟฟLาด3วยเซลลSแสงอาทิตยSบนหลังคาของอาคารศาลากลาง 

ขนาดกำลังติดต้ังรวม ๓๔ กิโลวัตตS เพ่ือสามารถลดค+าใช3จ+ายประมาณ ๑๕,๑๑๐ บาทต+อเดือน หรือ 

๑๘๑,๓๑๕ บาทต+อปe จะคิดเป_นการประหยัดค+าไฟฟLาประมาณ ๘% เม่ือเทียบกับค+าไฟฟLาของศาลากลางในปe 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒,๒๗๑,๘๙๓ บาท) 
 

๗. ความสอดคล(องตามนโยบายของรัฐ ตามแนวทางประชารัฐ (ระบุว+าโครงการมีความสอดคล3อง

ตรงตามนโยบายของรัฐ ตามแนวทางประชารัฐตรงตามข3อใด โดยให3ทำเครื่องหมาย R หน3าหัวข3อนโยบายนั้น 

สามารถเลือกได(มากกว)า ๑ ข(อ พร(อมทั้งอธิบาย) 
 

R   สอดคล(องตามนโยบายของรัฐ ตามนโยบาย/ข(อสั่งการ 

R   มีกระบวนการที่มีส)วนร)วมในการจัดการและใช(พลังงานภายใน หน)วยงานหรือพื้นที่ใกล(เคียง 

R  มีการกระจายรายได( สร(างอาชีพตามแนวทางประชารัฐ 

R  เปYนแหล)งสาธิต หรือ ศูนย\การเรียนรู(ประชาสัมพันธ\ให(แก)ภาครัฐ เอกชนและประชาชน 



-๑๑- 

 

๗.๑ สอดคล(องตามนโยบายของรัฐตามนโยบาย/ข(อส่ังการ ดังต+อไปน้ี 

- มีกระบวนการดำเนินโครงการท่ีโปร+งใส มีข้ันตอนการทำงานท่ีชัดเจนและเปkดเผยต+อสาธารณะ

ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

- มีแนวทางท่ีจะเปkดรับความคิดเห็น ข3อเสนอแนะ จากบุคลากรและประชาชนท่ัวไปตลอดระยะเวลา

ดำเนินโครงการ 

 

๗.๒ มีกระบวนการท่ีมีส)วนร)วมในการจัดการและใช(พลังงานภายในหน)วยงานหรือพ้ืนท่ีใกล(เคียง 

- มีการต้ังคณะทำงานเพ่ือบริหารโครงการระดับปฏิบัติการ จากบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเน3นการมีส+วน

ร+วมโครงการ 

- มีการจัดทำรายงานและประชาสัมพันธSอธิบายทุกข้ันตอนตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 

๗.๓ มีการกระจายรายได( สร(างอาชีพตามแนวทางประชารัฐ 

จังหวัดแพร+มีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ3างวัสดุอุปกรณSท่ีผลิตในประเทศและ

มุ+งเน3นท่ีจะใช3วัสดุ อุปกรณS ท่ีเกิดจากนวัตกรรมของคนไทยเป_นหลัก รวมท้ังการว+าจ3างแรงงานหรือ

ช+างฝeมือในท3องถ่ินมากกว+าร3อยละ ๖๐ ของแรงงานท้ังหมด  

 

๗.๔ เปYนแหล)งสาธิต หรือ ศูนย\การเรียนรู(ประชาสัมพันธ\ให(แก)ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

จังหวัดแพร+มีวัตถุประสงคSท่ีจะให3ศาลากลางจังหวัดแพร+ เป_นแหล+งสาธิต หรือ ศูนยSการ

เรียนรู3ประชาสัมพันธSให3แก+ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือปลูกจิตสำนึกให3เกิดความตระหนักใน

การประหยัดพลังงานการใช3ไฟฟLาอย+างจริงจัง ซ่ึงสอดคล3องกับนโยบายประชารัฐตามยุทธศาสตรSท่ี ๓

เร่ืองการพัฒนาและส+งเสริมศักยภาพคน และยุทธศาสตรSท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป_นมิตรกับส่ิงแวดล3อมเพ่ือ

การพัฒนาอย+างย่ังยืน โดยจะประชาสัมพันธSผ+านทางส่ือโลกออนไลนS เช+น Facebook Page ท้ังน้ี 

เพ่ือเป_นช+องทางให3ประชาชนติดตามโครงการและติดต+อเจ3าหน3าท่ีเพ่ืออำนวยความสะดวกด3านข3อมูล

ข+าวสาร 

 

๘. ความพร(อมของการดำเนินโครงการหากได(รับการสนับสนุนงบประมาณ (ระบุความพร3อมในด3านต+าง  ๆ

เช+น บุคลากร พื้นที่ดำเนินการ วัสดุอุปกรณSในการติดตั้ง แนบเอกสารแสดงความพร3อมต+าง  ๆอาทิ เอกสารแสดงความยินยอม 

การเข3าใช3พื้นที่ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการดูแลรักษาวัสดุ/อุปกรณS/เครื่องจักรต+างๆ แผนการดำเนินการติดตามงาน 

อย+างต+อเนื่อง เป_นต3น)  

 

๘.๑ ความพร3อมด3านบุคลากร มีหน+วยงานรับเป_นท่ีปรึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม+ 

 



-๑๒- 

 

๘.๒ ความพร3อมด3านพ้ืนท่ี ดำเนินการในพ้ืนท่ีของอาคารศาลากลางจังหวัดแพร+ โดยทางจังหวัด

แพร+ได3จัดสรรพ้ืนท่ีหลังคาให3สามารถดำเนินโครงการได3ทันทีซ่ึงแนวทางการจัดการด3านสถานท่ี 

รายละเอียดดังต+อไปน้ี 

 ๘.๒.๑ ดำเนินการสำรวจพ้ืนท่ีและวางแผนเพ่ือให3สะดวกต+อการดำเนินโครงการ โดยแบ+ง

ส+วนงานออกเป_น section เช+น เส3นทางการขนส+งภายใน สถานท่ีปฏิบัติงาน สถานท่ีเก็บสินค3า/โกดัง

สินค3า ช+วงเวลาการเข3าปฏิบัติงาน สถานท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข3องกับการปฏิบัติงานและเวรยามซ่ึงสามารถ

ดำเนินการได3ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ๘.๒.๒ จัดเตรียมสถานท่ีให3พร3อมส+งมอบก+อนการลงนามสัญญากับผู3ชนะการประกวดราคา 

 ๘.๒.๓ ส+งมอบสถานท่ีให3ผู3ชนะการประกวดราคาในการดำเนินโครงการ 

 ๘.๒.๔  ฝÅายอาคารและวิศวกรรมเข3าตรวจสอบการดำเนินโครงการของผู3ชนะการประกวด

ราคาเป_นระยะพร3อมรายงานความก3าวหน3า 

 ๘.๒.๕  ฝÅายประชาสัมพันธSจะสนับสนุนการประชาสัมพันธSโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช3

พลังงานในหน+วยงานภาครัฐ ปeงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให3บุคลากรเข3าใจความไม+สะดวกในช+วงการ

ปฏิบัติงาน การปkดการใช3พ้ืนท่ีในแต+ละ section พร3อมระบุวัน เวลา เพ่ือให3ไม+กีดขวงการดำเนินงาน

ของโครงการ 

 

๘.๓ วิเคราะหSความเส่ียง 

 ๘.๓.๑ ด3านการบริหารการจัดการ 

 ดำเนินการฝÇกอบรมการใช3งานและการบำรุงรักษาแก+บุคลากรและแจกคู+มือการใช3

งานอย+างง+ายเพ่ือให3บุคลากรสามารถเข3าใจหลักการทำงาน และสามารถแก3ไขปÉญหาท่ีเกิดข้ึน

เบ้ืองต3นได3 

 ๘.๓.๒ ด3านการดำเนินโครงการ 

๘.๓.๓  ความเส่ียง : การขัดข3องระบบการผลิตไฟฟLาจากเซลลSแสงอาทิตยS 

 แผนบริหารความเส่ียง :  

๘.๓.๓.๑  ท่ีปรึกษาต3องมีการสำรองอะไหล+สำหรับอุปกรณS ท่ีนำมาติดต้ังใน

โครงการอย+างน3อย ๕ ปe 

๘.๓.๓.๒ ท่ีปรึกษาต3องมีผู3 เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณSในการแก3ปÉญหา และ

สามารถดำเนินการแก3ไขได3อย+างถูกต3องและรวดเร็ว 

๘.๓.๓.๓ ผู3ดำเนินการ ผู3ท่ีเก่ียวข3องจะต3องเข3ารับการอบรม การใช3งานเคร่ืองมือ 

อุปกรณS และสามารถแก3ไขปÉญหาในเบ้ืองต3นได3 

 ๘.๓.๔ ด3านประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณS และเคร่ืองจักรท่ีนำมาติดต้ัง 

 ความเส่ียง : เคร่ืองจักรและอุปกรณS เกิดความชำรุดเสียหาย  

 แผนบริหารความเส่ียง :  



-๑๓- 

 

๘.๓.๔.๑ มีการดูแลสถานท่ีและสภาพแวดล3อมให3อุปกรณSและเคร่ืองจักรทำงาน

เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

๘.๓.๔.๒ มีการจัดทำรายงานตรวจสอบประสิทธิภาพการใช3งานของอุปกรณSและ

เคร่ืองจักรเป_นระยะ 

๘.๓.๔.๓ มีการสำรองอะไหล+สำหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณSท่ีนำมาติดต้ังใน

โครงการอย+างน3อย ๕ ปe 

 

๘.๔ แผนการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณS และเคร่ืองจักรต+างๆเพ่ือให3วัสดุ อุปกรณSและเคร่ืองจักร

ต+างๆทำงานได3อย+างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาทางจังหวัด มีแผนการบำรุงรักษาดังต+อไปน้ี 

๘.๔.๑ ให3ท่ีปรึกษาจัดการฝÇกอบรมให3แก+บุคลกรท่ีเก่ียวข3องของศาลากลางจังหวัดแพร+ 

เพ่ือให3สามารถซ+อมบำรุงเองได3ในเบ้ืองต3น 

 ๘.๔.๒ ท่ีปรึกษาจะทำการตรวจสอบและซ+อมบำรุงใหญ+ปeละคร้ังและจะทำรายงาน

ตรวจสอบสภาพ ประสิทธิภาพการทำงานของวัสดุ อุปกรณS และเคร่ืองจักรอย+างน3อย ๕ ปe 

 

๙. โครงสร(างการบริหารโครงการ (ระบุรายละเอียดแผนผังแสดงความสัมพันธSขององคSกรและการบริหารองคSกร 

พร3อมทั้งระบุผู3รับผิดชอบในแต+ละสายงาน โดยต3องระบุชื่อ-สกุล หรือ ตำแหน+ง พร3อมหน3าที่ความรับผิดชอบหลักของ

บุคลากรในการดำเนินงานโครงการอย+างชัดเจน และประวัติหรือประสบการณSการทำงานของบุคลากรหลัก 

ที่ร+วมดำเนินงานแต+ละบุคคล)  

 

ภายใต3รูปแบบโครงสร3างองคSกรจะแสดงในรูปของแผนผังองคSกร (Organization Chart) เพ่ือ

อธิบายถึงลักษณะงานในแต+ละส+วนท่ีรับผิดชอบโดยบุคลากรแต+ละคน ความเช่ือมโยงและเก่ียวเน่ือง

ประสานกันในแต+ละส+วนท่ีต3องทำงานร+วมกัน โดยยังคงไว3ด3วยความมีอิสระในการทำงานตามหลักวิชาการ

และจรรยาบรรณวิศวกรรมของผู3เช่ียวชาญในแต+ละท+านด3วย โดยแผนผังองคSกรโครงการ (Project 

Organization) จะแสดงความสัมพันธSของส+วนงานท่ีรับผิดชอบต+าง ๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู3อำนวยการโครงการ 

นาย …….. 

รองผู(ว)าราชการจังหวัดแพร) 

ฝÅายประเมินผล 
นาย ……   

 

ฝÅายงบประมาณ 
ชื่อ ……   

 

ฝÅายเทคนิค 
นาย ……   

พลังงานจังหวัดแพร) 

 

ฝÅายจัดซ้ือ/พัสดุ 
นาย ……   
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จังหวัดแพร+ จะกำหนดแนวทางการบริหารงานเพ่ือให3บรรลุเปLาหมายของโครงการ มีวัตถุประสงคS

ดังน้ี 

๑)  กำหนดแนวทางในเชิงปฏิบัติการเพ่ือบริหารโครงการให3บรรลุเปLาหมายท่ีกำหนด 

๒)  เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมติดตามประเมินผลความก3าวหน3าของการดำเนินงานในโครงการ 

๓)  เพ่ือพัฒนาระบบงานท่ีเช่ือมโยงกับโครงการฯ อ่ืน ๆ ด3านพลังงานทดแทน 

 

บทบาท/อำนาจหน3าท่ีของบุคลากร 

ผู(อำนวยการโครงการ : มีหน3าท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังน้ี 

• กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให3งานบรรลุเปLาหมายตามกำหนด จัดซ้ือจัดจ3างตาม

ระเบียบการจัดจัดซ้ือจัดจ3างตามระเบียบพัสดุ 

• ติดตามความก3าวหน3าของโครงการ      

• สรุปโครงการนำเสนอ พพ.   

      

ฝhายงบประมาณ : มีหน3าท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังน้ี 

•  วางแผนการเบิกจ+ายเงินโครงการ        

•  เบิกจ+ายเงินตามแผน         

•  สรุปผลการดำเนินการ  

        

ฝhายจัดซ้ือ/พัสดุ : มีหน3าท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังน้ี 

•  วางแผนการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ3างตามโครงการ      

•  จัดซ้ือจัดจ3างตามระเบียบการจัดจัดซ้ือจัดจ3างตามระเบียบพัสดุ 

• สรุปผลการดำเนินการ 

 

ฝhายประเมินผล : มีหน3าท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังน้ี 

•  วางแผนการตรวจประเมินตามโครงการ       

•  ติดตาม ประเมินผลโครงการ        

•  สรุปผลการดำเนินการ 

         

ฝhายเทคนิค : มีหน3าท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังน้ี 

•  วางแผนและสำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือทำโครงการกับท่ีปรึกษา      

•  ประสานงานในการดำเนินการกับท่ีปรึกษา  
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• ควบคุมการติดต้ัง       

•  สรุปผลการดำเนินการ   

     

๑๐. ขอบเขตการดำเนินงาน (ระบุวิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการอย+างละเอียดว+าโครงการ

จะมีกิจกรรมในการดำเนินงานอย+างไรบ3าง อย+างเป_นระบบขั้นตอนสอดคล3องกับวัตถุประสงคSของโครงการ)  

 

ข้ันการดำเนินการ โครงการได3กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพ่ือให3โครงการวิจัยประสบความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงคSของโครงการ โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดดังต+อไปน้ี 

 

วัตถุประสงคS ข้ันตอน รายละเอียดกิจกรรม 

๑. เพ่ือให3ศาลากลางจังหวัด

แพร+สามารถผลิตและใช3

พลังงานได3เองจากระบบเซลลS

แสงอาทิตยSบนหลังคา ขนาด 

๓๔ กิโลวัตตS 

- จ3างท่ีปรึกษา - ดำเนินการจ3างท่ีปรึกษา 

- เขียน TOR/จัดทำสัญญา 

- ท่ีปรึกษาส+งรายงานเบ้ืองต3นด3านแผนการ

ดำเนินการโดยละเอียด 

- ดำเนินการเบิกจ+ายงวดท่ี ๑ 

- ออกแบบระบบผลิต

พลังงาน 

- ท่ีปรึกษาสำรวจพ้ืนท่ีหลังคาและโครงสร3าง 

- เสนอการออกแบบระบบ และ spec ของ

อุปกรณS 

- เสนอผู3รับจ3างการติดต้ัง 

- จัดซ้ือจัดจ3างผู3รับจ3าง

การติดต้ังระบบเซลลS

แสงอาทิตยSบนหลังคา

ขนาด ๓๔ กิโลวัตตS 

- ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ3าง 

- คัดเลือกผู3รับจ3าง 

- ดำเนินการทำสัญญากับผู3รับจ3างการติดต้ัง 

- ท่ีปรึกษาส+งรายงานความก3าวหน3าคร้ังท่ี ๑ 

- ดำเนินการเบิกจ+ายงวดท่ี ๒ 

- ติดต้ังระบบการผลิต

ไฟฟLาด3วยเซลลS

แสงอาทิตยSบนหลังคา 

- ผู3รับจ3างติดต้ังโครงสร3างบนหลังคา ติดต้ังแผง 

ติดต้ังอุปกรณS Inverter และอุปกรณSความ

ปลอดภัยต+าง ๆ เดินสายไฟฟLา  

- ท่ีปรึกษาตรวจสอบการติดต้ัง 

- การขอใบอนุญาติผลิต

ไฟฟLา 

- ติดตามรายงาน

ความก3าวหน3า 

- ท่ีปรึกษาดำเนินเร่ืองการขออนุญาตผลิตไฟฟLา

กับ PEA พพ. และ กกพ. 

- ท่ีปรึกษาส+งรายงานความก3าวหน3าคร้ังท่ี ๒ 

- ดำเนินการเบิกจ+ายงวดท่ี ๓ 

๒. เพ่ือลดค+าใช3จ+ายแก+ - ทดสอบระบบฯ - ผู3รับจ3างทดสอบระบบ โดยมีท่ีปรึกษาเป_น
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วัตถุประสงคS ข้ันตอน รายละเอียดกิจกรรม 

หน+วยงานของรัฐ จำนวน ๒๐ 

หน+วยงาน ท่ีมีสำนักงาน

ภายในศาลากลางจังหวัดแพร+ 

ผู3ตรวจสอบ 

- วิเคราะหS กำลังการผลิต, generation 

profile, Performance Ratio 

- ประเมินค+าใช3จ+าย

หลังจากการติดต้ัง

ระบบ 

- จัดเก็บค+ากำลังการผลิตของระบบฯ เป_น

รายวันและรายเดือน 

- วิเคราะหSกำลังการผลิต และค+าไฟฟLาท่ี

ประหยัดได3 

- วิเคราะหSเปรียบเทียบกับค+าใช3จ+ายไฟฟLา

ประจำเดือนของปe พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ติดตามรายงาน

ความก3าวหน3า 

- ท่ีปรึกษาสรุปผลการวิเคราะหSด3านกำลังการ

ผลิตและค+าไฟฟLาท่ีประหยัด 

- ติดตามความก3าวหน3าของกระบวนการขอ

ใบอนุญาตผลิตไฟฟLา 

๓. เพ่ือเป_นโครงการนำร+อง

การใช3พลังงานทดแทนและ

เป_นศูนยSการเรียนรู3เพ่ือขยาย

ผลต+อส+วนงานอ่ืนภายใน

จังหวัดแพร+ 

- จัดการอบรมการใช3งาน

และการบำรุงรักษา

ระบบ 

- ท่ีปรึกษาเสนอรูปแบบของการจัดการอบรม 

- เตรียมอุปกรณS เอกสาร และคู+มือการอบรม 

- ส+งหนังสือเชิญ ประสานงานวิทยากร 

- จัดการอบรมการใช3งานและการบำรุงรักษา

ระบบ 

- จัดจัดต้ังศูนยSการเรียนรู3 - ท่ีปรึกษาจัดระบบ Monitoring 

- ท่ีปรึกษาจัดทำเอกสาร แผ+นพับ บอรSดความรู3 

และส่ืออ่ืน ๆ สำหรับศูนยSการเรียนรู3 

- ติดตามรายงานฉบับ

สมบูรณS 

- ติดตามความก3าวหน3าของกระบวนการขอ

ใบอนุญาตผลิตไฟฟLา 

- ท่ีปรึกษาส+งรายงานความก3าวหน3าคร้ังท่ี ๓ 

- ดำเนินการเบิกจ+ายงวดท่ี ๔ 

 

.................................................................................. 
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๑๑. แผนการดำเนินงานโครงการ (ระบุระยะเวลาที่ใช3ในการดำเนินโครงการตั้งแต+เริ่มต3น จนสิ้นสุดโครงการ 

โดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือปe แผนการดำเนินงานอาจกำหนดว+าการทำงานหรือแต+ละกิจกรรมจะดำเนินการ อย+าง

มีลำดับและเสร็จสิ้นตามวันที่กำหนดไว3 โดยการระบุเวลานี้ควรทำอย+างรอบคอบ  

 

รายการ 
เดือนท่ี  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

• สำรวจข3อมูลพ้ืนท่ีหลังคา             

• การออกแบบระบบ               

• กระบวนการจัดซ้ือจัดจ3างเพ่ือคัดเลือก

ผู3รับเหมา และลงนามสัญญา 

            

• สรุปผลการศึกษาเพ่ือเสนอในรายงาน

ความก3าวหน3าคร้ังท่ี ๑ (รอบ ๓ เดือน) 

            

• ติดต้ังระบบการผลิตไฟฟLาบนหลังคา             

• สรุปผลการศึกษาเพ่ือเสนอในรายงาน

ความก3าวหน3าคร้ังท่ี ๒ (รอบ ๖ เดือน) 

            

• ทดสอบระบบผลิตไฟฟLา             

• จั ด ก ารอบ รมการใช3 งาน และการ

บำรุงรักษาระบบ 

            

• จัดต้ังศูนยSการเรียนรู3ภายในศาลากลาง

จังหวัดแพร+ ระบบ monitoring 

            

• สรุปผลการศึกษาเพ่ือเสนอในรายงาน

ฉบับสมบูรณS (๑๒ เดือน)และเผยแพร+

ผลงาน  
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๑๒. พื้นที่เปLาหมายและวัสดุ/อุปกรณS/เครื่องจักร ที่จะนำมาใช3ในโครงการ(ระบุพื้นที่ที่จะดำเนินการ

ติ ด ตั้ งห รื อ ป รั บ เป ลี่ ย น วั ส ดุ  อุ ป ก รณS  ห รื อ เค รื่ อ งจั ก รทั้ งห ม ด ใน โค รงก ารพ ร3 อ ม ระบุ จ ำน วน 

หรือปริมาณของวัสดุ อุปกรณS หรือเครื่องจักรที่จะนำมาใช3ในโครงการโดยละเอียด)   

 

๑๒.๑ พ้ืนท่ีเปlาหมาย   

หลังคาศาลากลางจังหวัดแพร+ 

 

๑๒.๒ วัสดุ อุปกรณ\ หรือเคร่ืองจักรท่ีจะนำมาใช(ในโครงการ  

 

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน)วย 

1 แผงเซลล\แสงอาทิตย\ขนาดกำลงัติดตั้งรวมไม)น(อยกว)า 34 kWp 

พร(อมชุดรองรับ 
 

  
 

 - แผงเซลลSแสงอาทิตยSขนาด 300 W แบบผลึก (Crystalline 

Silicon) 
114 

แผง 
 

 - ชุดรองรับแผงเซลลSฯ 1 งาน 

2 อินเวอร\เตอร\ และอุปกรณ\ประกอบ    
 

 - Grid Connected Inverter 25 kW 1 ชุด 

   - Grid Connected Inverter 9 kW  1 ชุด 

   - อุปกรณSปLองกันคลื่นไฟฟLากระโชก AC Surge 3P 2 ชุด 

  

 - DC Solar Surge 1,000 V และอุปกรณSปLองกันฟLาผ+า ไฟ

กระชาก 
6 

ชุด 

3 สายไฟ ตู(ควบคุม และอุปกรณ\ระบบ     

3.1 ชุดสายไฟจากแผงโซล+าเซลลS ไป DC/AC Production Panel 1 งาน 
 

 - สายไฟ CV หรือ FD 0.6/1 kV 2C x 4 sq.mm 400 เมตร  
 - สายไฟ THW 4 sq.mm 50 เมตร  
 - สายไฟ THW 10 sq.mm 50 เมตร 

 
 - เทอรSมินอลบล็อกราง 30A 300VAC 13.2 mm 4 ชุด  
 - ท+อร3อยสาย 3/4" 200 เมตร 

 
 - อุปกรณSประกอบท+อ 1 ชุด  
 - อุปกรณSระบบ 1 ชุด 

 
 - ตู3คอนโทรล  1 ชุด 

3.2 DC/AC Production Panel 1 งาน  
 - ฟkวสS 12 A 1,000 Vdc 12 ชุด 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน หน)วย 
 

 - เบรคเกอรS AC แบบ 3P 60 A  1 ชุด  
 - เบรคเกอรS AC แบบ 3P 20 A 1 ชุด 

 
 - เบรกเกอรS NF 125 CV 3P 80A 1 ชุด 

3.3 ชุดสายไฟจากอินเวอรSเตอรS ไป DC/AC Production Panel 1 งาน 

   - สายไฟ THW 10 sq.mm 15 เมตร 

   - สายไฟ THW 6 sq.mm 15 เมตร 

   - รางเดินสาย (Wire Way) 20 เมตร 

   - อุปกรณSประกอบรางเดินสาย 1 ชุด 

   - อุปกรณSระบบ 1 ชุด 

3.4 ชุดสายไฟจาก DC/AC Production Panel ไป DB/LB 1 งาน 

   - สายไฟ THW 10 sq.mm 50 เมตร 

   - สายไฟ THW 6 sq.mm 50 เมตร 

   - สายไฟ THW 4 x 1C 25 sq.mm 100 เมตร 

   - ท+อร3อยสาย 1" 63 เมตร 

   - อุปกรณSประกอบท+อ 1 ชุด 

   - อุปกรณSระบบ 1 ชุด 
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๑๓. รายละเอียดค.าใช1จ.ายโครงการ (ระบุรายละเอียดค2าใช5จ2ายในการดำเนินงานแต2ละประเภทให5ชัดเจน พร5อมทั้งจะต5องแจกแจงรายละเอียดของค2าใช5จ2ายวัสดุ อุปกรณJ หรือ

เครื่ องจั กร รวมถึ งค2 าติ ดตั้ งทดสอบด5 านอนุ รักษJ พลั งงานหรือเทคโนโลยี อื่ นที่ เกี่ ยวข5 องด5 านอนุ รักษJ พลั งงาน ที่ จ ะ ใช5 ในการติ ดตั้ ง ใน โครงการทั้ งหมดต2 อป ริม าตรหรือ 

ต2อหน2วย รวมถึงการจัดทำแผนการเบิกจ2ายเงินให5มีความสอดคล5องกับแผนการดำเนินงานโครงการ) 
 

       ตาราง รายละเอียดค2าใช5จ2ายวัสดุ อุปกรณJ หรือเครื่องจักร รวมถึงการติดตั้งทดสอบด5านอนุรักษJพลังงานหรือเทคโนโลยีอื่น  ที่เกี่ยวข5องด5านอนุรักษJพลังงานที่จะใช5ในการติดตั้งในโครงการทั้งหมด 

 

ประมาณราคาจ1างจัดทำระบบผลิตไฟฟCาด1วยพลังงานแสงอาทิตยIแบบติดต้ังบนหลังคา ขนาดไม.น1อยกว.า 34 กิโลวัตตI จำนวน 1 ระบบ 

ลำดับ 

รายการ 

จำนวน หน.วย ค.าวัสด ุ ค.าแรงงาน รวม 

ที่ 
ราคาหน.วยละ จำนวนเงิน ราคาหน.วยละ จำนวนเงิน ค.าวัสดุและ

แรงงาน 

1 แผงเซลลIแสงอาทิตยIขนาดกำลังติดตั้งรวมไม.น1อยกว.า 34 kWp 

พร1อมชุดรองรับ               
 

 - แผงเซลลJแสงอาทิตยJขนาด 300 W แบบผลึก (Crystalline 

Silicon) 114 แผง  9,000   1,026,000   1,500   171,000   1,197,000  
 

 - ชุดรองรับแผงเซลลJฯ 1 งาน  119,000   119,000   68,000   68,000   187,000  
 

(ก) รวมเฉพาะรายการที่ 1              1,384,000  

2 อินเวอรIเตอรI และอุปกรณIประกอบ               
 

 - Grid Connected Inverter 25 kW 1 ชุด  200,000   200,000   20,000   20,000   220,000  

   - Grid Connected Inverter 9 kW  1 ชุด  100,000   100,000   10,000   10,000   110,000  

   - อุปกรณJปsองกันคลืน่ไฟฟsากระโชก AC Surge 3P 2 ชุด  2,000   4,000   200   400   4,400  

  

 - DC Solar Surge 1,000 V และอุปกรณJปsองกันฟsาผ2า ไฟ

กระชาก 6 ชุด  2,500   15,000   600   3,600   18,600  
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ลำดับ 

รายการ 

จำนวน หน.วย ค.าวัสด ุ ค.าแรงงาน รวม 

ที่ 
ราคาหน.วยละ จำนวนเงิน ราคาหน.วยละ จำนวนเงิน ค.าวัสดุและ

แรงงาน 

  (ข) รวมเฉพาะรายการที่ 2              353,000  

3 สายไฟ ตู1ควบคุม และอุปกรณIระบบ                

3.1 ชุดสายไฟจากแผงโซล2าเซลลJ ไป DC/AC Production Panel  1  งาน           
 

 - สายไฟ CV หรือ FD 0.6/1 kV 2C x 4 sq.mm  400  เมตร  71.50   28,600   -     -     28,600  
 

 - สายไฟ THW 4 sq.mm  50  เมตร  17.20   860   -     -     860  
 

 - สายไฟ THW 10 sq.mm  50  เมตร  49.30   2,465   -     -     2,465  
 

 - เทอรJมินอลบล็อกราง 30A 300VAC 13.2 mm  4  ชุด  37   148   -     -     148  
 

 - ท2อร5อยสาย 3/4"  200  เมตร  61   12,200   -     -     12,200  
 

 - อุปกรณJประกอบท2อ  1  ชุด  1,500   1,500   -     -     1,500  
 

 - อุปกรณJระบบ  1  ชุด  3,000   3,000   -     -     3,000  
 

 - ตู5คอนโทรล   1  ชุด  5,000   5,000   5,000   5,000   10,000  

3.2 DC/AC Production Panel  1  งาน           
 

 - ฟàวสJ 12 A 1,000 Vdc  12  ชุด  250   3,000   50   600   3,600  
 

 - เบรคเกอรJ AC แบบ 3P 60 A   1  ชุด  900   900   200   200   1,100  
 

 - เบรคเกอรJ AC แบบ 3P 20 A  1  ชุด  900   900   200   200   1,100  
 

 - เบรกเกอรJ NF 125 CV 3P 80A  1  ชุด  2,000   2,000   500   500   2,500  

3.3 ชุดสายไฟจากอินเวอรJเตอรJ ไป DC/AC Production Panel  1  งาน           

   - สายไฟ THW 10 sq.mm  15  เมตร  49.30   740   -     -     740  
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ลำดับ 

รายการ 

จำนวน หน.วย ค.าวัสด ุ ค.าแรงงาน รวม 

ที่ 
ราคาหน.วยละ จำนวนเงิน ราคาหน.วยละ จำนวนเงิน ค.าวัสดุและ

แรงงาน 

   - สายไฟ THW 6 sq.mm  15  เมตร  17.20   258   -     -     258  

   - รางเดินสาย (Wire Way)  20  เมตร  600   12,000   -     -     12,000  

   - อุปกรณJประกอบรางเดินสาย  1  ชุด  1,500   1,500   -     -     1,500  

   - อุปกรณJระบบ  1  ชุด  3,000   3,000   5,000   5,000   8,000  

3.4 ชุดสายไฟจาก DC/AC Production Panel ไป DB/LB  1  งาน           

   - สายไฟ THW 10 sq.mm  50  เมตร  49.30   2,465   -     -     2,465  

   - สายไฟ THW 6 sq.mm  50  เมตร  17.20   860   -     -     860  

   - สายไฟ THW 4 x 1C 25 sq.mm  100  เมตร  120.00   12,000   -     -     12,000  

   - ท2อร5อยสาย 1"  63  เมตร  83   5,229   -     -     5,229  

   - อุปกรณJประกอบท2อ  1  ชุด  1,000   1,000   -     -     1,000  

   - อุปกรณJระบบ  1  ชุด  3,000   3,000   5,000   5,000   8,000  

  (ค) รวมเฉพาะรายการที่ 3              119,125  

4 ค.าขนส.ง               

   - ค2าขนส2ง  1  งาน  -     -     30,000   30,000   30,000  

  (ง) รวมเฉพาะรายการที่ 4              30,000  

  ค.าวัสดุค.าแรงรวม       1,566,625     319,500   1,886,125  

  รวมค.าอุปกรณI แรงงานและก.อสร1าง (x Factor F = 1.3037) 2,458,940.51  
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          ตาราง รายละเอียดค.าการว.าจ2างท่ีปรึกษา 
ลำดับที ่ ตำแหน.ง รายละเอียด จำนวน 

(คน) 

คน-เดือน 

(เดือน) 

อัตรา 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

๑ หัวหน*าคณะที่

ปรึกษา 

ปริญญาเอก ประสบการณ=

บริหารโครงการด*านพลังงาน

ทดแทน 

๑ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒ วิศวกรเครื่องกล ปริญญาตรี ประสบการณ=ด*าน

การติดตั้งเซลล=แสงอาทิตย= 

ทดสอบระบบ และการ

บำรุงรักษา 

๑ ๔ ๘,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 

๓ วิศวกรไฟฟRา ปริญญาตรี ประสบการณ=ด*าน

การติดตั้งเซลล=แสงอาทิตย= 

ทดสอบระบบ และการ

บำรุงรักษา 

๑ ๕ ๘,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๔ ชUางเทคนิค ปริญญาตรี ประสบการณ= 

ทดสอบระบบ และการ

บำรุงรักษา 

๑ ๖ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๕ เจ*าหน*าที ่ ปริญญาตรี ประสบการณ=ด*าน

งานเอกสาร จัดซื้อจัดจ*าง และ

การทำรายงาน 

๑ ๘ ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

รวม ๑๖๒,๐๐๐ 

 

          ตาราง รายละเอียดค.าใช2สอยและค.าวัสดุ 
ลำดับ

ที่ 

รายการค.าใช2สอย/ค.าวัสด ุ ปริมาณ รวม 

(บาท) 

๑ คUาพัฒนาระบบวิเคราะห=ข*อมูลและแสดงผลออนไลน= ๑ ระบบ ๓๐๐,๐๐๐ 

๒ คUาจ*างเหมาการพัฒนาสื่อการเรียนรู* บอร=ด คูUมือและเอกสาร

ภายในศูนย=การเรียนรู*  

๑ ระบบ ๑๕๐,๐๐๐ 

๓ คUาจัดการอบรม (30 คน) ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 

๔ คUาวัสดุอุปกรณ=สำนักงาน คUาถUายเอกสาร, คUาจัดทำรายงาน

ความก*าวหน*า, รายงานฉบับสมบูรณ= และเอกสาร

ประชาสัมพันธ=โครงการ (เหมาจUาย) 

- ๒๐,๐๐๐ 

๕ คUาวัสดุอุปกรณ=การอบรม  - ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๖๐๐,๐๐๐ 
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      ตาราง แสดงแผนการเบิกจ.ายเงินโครงการ 

งวด

ท่ี 

รายละเอียดการเบิกจ.ายเงิน ร2อยละ จำนวนเงิน 

(บาท) 

เง่ือนไข 

๑ คUาวัสดุ อุปกรณ= การติดต้ัง  ๒๘  ๙๐๑,๖๐๐  หลังลงนามในสัญญา 

(ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนาม) คUาท่ีปรึกษา ๒ ๖๔,๔๐๐  

๒ คUาวัสดุ อุปกรณ= การติดต้ัง  ๓๙ ๑,๒๕๕,๘๐๐ รายงานความก*าวหน*าคร้ังท่ี ๑ 

(๒ เดือน นับจากวันลงนาม) คUาท่ีปรึกษา ๑ ๓๒,๒๐๐  

๓ คUาวัสดุ อุปกรณ= การทดสอบ การ

ฝhกอบรม ศูนย=เรียนรู*  

๑๙ 
๖๑๑,๘๐๐  

รายงานความก*าวหน*าคร้ังท่ี ๒ 

(๕ เดือน นับจากวันลงนาม) 

คUาท่ีปรึกษา ๑ ๓๒,๒๐๐  

๔ คUาวัสดุ อุปกรณ= การทดสอบ การ

ฝhกอบรม ศูนย=เรียนรู* คUารายงาน 

๙ 
๒๘๙,๘๐๐  

สUงรายงานฉบับสมบูรณ= 

๑๑ เดือน นับจากวันลงนาม) 

คUาท่ีปรึกษา ๑ ๓๒,๒๐๐  

รวม ๓,๒๒๐,๐๐๐  

 

       หมายเหต ุ– หนUวยงานสามารถวางแผนการเบิกจUายงวดเงินได*ตามความเหมาะสมกับขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

๑๔. ผลที่คาดว.าจะได2รับจากโครงการ (ระบุรายละเอียดลักษณะเฉพาะของผลงานที่คาดวUาจะได* 

จากโครงการอยUางชัดเจนถึงจำนวนเปRาหมายและผลประโยชน=ทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก 

ผลของการดำเนินโครงการ เปรียบเทียบกับสภาพปjญหาปjจจุบัน เปkนการหาข*อสนับสนุนถึงความจำเปkน 

ที่ต*องมีการดำเนินโครงการ) 
 

ผลการลดใช2พลังงาน 

 การติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย=บนหลังคาอาคารศาลากลาง  ขนาด ๓๔ กิโลวัตต=  จะสามารถ

คำนวณประมาณการผลประหยัดด*านพลังงาน ดังน้ี 

ข*อมูลเบ้ืองต*น 

- จำนวนวันใช*งาน ๓๖๕ วัน/ปm 

- กาลังการผลิตไฟฟRาสูงสุดตUอแผง (Wp) ๓๐๐ วัตต= 

- Energy yield derating factor (EF) ๐.๗  

- Peak sun hour (ช่ัวโมงการทางาน) ๕.๐๐ ช่ัวโมง/วัน  

- ราคาพลังงานไฟฟRาเฉล่ียตUอหนUวย ๔.๑๕ บาท/kWh 

- จานวนแผงเซลล=แสงอาทิตย=ติดต้ัง ๑๑๔ แผง  แบบแปลนการติดต้ัง 

กำลังไฟฟRาสูงสุดตUอแผง (kw)   

 = (๓๐๐ (วัตต=) /๑๐๐๐) x ๐.๗ = ๐.๒๑ kW 



-๒๕- 

 

กาลังไฟฟRาสูงสุดรวม (kw)   

 = ๐.๒๑ (kW) x ๑๑๔ (แผง) = ๒๓.๙๔ kW 

ผลประหยัดพลังงานไฟฟRา (kWh)   

 = ๒๓.๙๔ kW x ๕ (ช่ัวโมง/วัน) x ๓๖๕ (วัน/ปm) 

 = ๔๓,๖๙๐.๕ kWh 

คิดเปkนจำนวนเงินท่ีประหยัดได* (บาท/ปm) 

 = ๔๓,๖๙๐.๕ kWh x ๔.๑๕ (บาท/kWh) 

 = ๑๘๑,๓๑๕ (บาท/ปm) 

 

๑๕. แนวทางการบริหารจัดการวัสดุ/อุปกรณS หรือส.วนควบเดิมที่รื้อถอนและการบริหาร

การจัดการภายหลังโครงการแล2วเสร็จ (ระบุแนวทางหรือแผนงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ=หรือเครื่องจักรตUาง  ๆ

ที่เกิดจากการรื้อถอนภายหลังจากที่ได*มีการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ=หรือเครื่องจักรในโครงการไปแล*ว วUาทUานจะมีการจัดการ 

ในเรื่องดังกลUาวอยUางไรบ*าง) 
  

ระบบเปkนการติดต้ังใหมUโดยไมUมีการร้ือถอน 

   

๑๖. เอกสารคุณสมบัติของหน.วยงานที่สอดคล2องตามคุณสมบัติของผู2รับการสนับสนุน  
(ระบุข*อมูลของหนUวยงานที่แสดงถึงการเปkนหนUวยงานภาครัฐ ตามมาตรา ๔ แหUงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วUาด*วยผู*ตรวจการแผUนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนUวยงานของรัฐที่มิใชUสUวนราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๓ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ=การจำแนกประเภทหนUวยงานของรัฐที่เสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร*อมแนบเอกสาร (ถ*ามี) ) 
................................................................................................................................................................

..............................(ชUวยแนบเอกสาร

ด*วย)........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

๑๗. แนวทางอื่นๆ ที่เป\นประโยชนSต.อโครงการ (เชUน เอกสารที่เปkนประโยชน=ในการดำเนินการตUางๆอาทิ รUางแตUงตั้ง

คณะกรรมการตUาง  ๆ ในการดำเนินโครงการ  รUางขอบเขตและเงื่อนไขการวUาจ*างผู*รับจ*าง หรือ ที่ปรึกษาโครงการ (ถ*ามีการขอ

งบประมาณในการวUาจ*างที่ปรึกษา)  รUางบัญชีแสดงวัสดุและราคา รUางแบบประกอบการปรับปรุง  
ภาคผนวก ก.  สำเนาคUาไฟฟRาของอาคารศาลากลางจังหวัดแพรU 

ภาคผนวก ข รUางแบบประกอบการปรับปรุง 

ภาคผนวก ค. ตัวอยUางสรุปผลการประมาณราคาของระบบเซลล=แสงอาทิตย= 

ภาคผนวก ง.  เอกสารรายละเอียดของท่ีปรึกษาโครงการ 

 


