
โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัด
การพลงังานครบวงจรในชมชนระดบัตําบลการพลงงานครบวงจรในชมุชนระดบตาบล 

และ เครอืขา่ยพลงังานชมุชน 
 ปีงบประมาณ 2563

โดย ศนูยป์ระสานงานกลางแผนพลงังานชมุชน สสช.สป.พน.



โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563

วตัถปุระสงคโ์ครงการฯ
1. เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้ม
ใ ้ ั ์ ป ่ ้ ิ่

กลยทุธ ์:
ใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิและชมุชน
สําหรับการบรหิารจัดการการผลติพลงังานอยา่งมี
สว่นรว่ม
่

1.สรา้งทศันคต ิ"พลงังาน
เป็นเรือ่งใกลต้ัว"

่2. เพือ่พัฒนาองคค์วามรูด้า้นพลงังานใหเ้กดิหลกัสตูร
การเรยีนรูแ้ละศนูยเ์รยีนรูเ้รือ่งพลงังานชมุชน

3. เพือ่พัฒนาศกัยภาพ และหนนเสรมิเครอืขา่ยภาค

2.เสรมิส ิง่ทีม่ ีเพือ่สรา้ง
โอกาสใหค้นในชมุชน ( 

่
3 ุ
ประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
สําหรับเป็นแกนนําในการขบัเคลือ่นองคค์วามรูด้า้น
พลงังานอยา่งถกตอ้งและเหมาะสมตามศกัยภาพ

Otop-ทอ่งเทีย่ว-เกษตรกรรม-
งานใหม)่
3 ื่ โ ัพลงงานอยางถกูตองและเหมาะสมตามศกยภาพ

ของพืน้ที ่
4. เพือ่กระตุน้และปลกูฝังความรูด้า้นพลงังาน ใหม้ี
การตระหนักถงึคณคา่ รว่มรักษา พรอ้มทัง้เป็น

3.เชอืมโยง แผนพลงังาน
ชาต ิ– แผนพลงังานจังหวดั –
ผนพลงังานชมชนการตระหนกถงคณุคา รวมรกษา พรอมทงเปน

แบบอยา่งทีด่อีนัจะนําไปสูก่ารพัฒนาชมุชน ตาม
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงโดยการสง่เสรมิสนับสนุน

่ โ โ ี ป ใ์ ใ ้

แผนพลงงานชมุชน
4.สรา้งเครอืขา่ย ยกระดบั 
อส พน สรา้งพันธมติรดา้นและสง่มอบเทคโนโลยอีปุกรณใ์นการลดใช ้

พลงังานและเพิม่ขึน้การใชพ้ลงังานทดแทนกบั
กลุม่เป้าหมายไดใ้ชง้าน

อส.พน. สรางพนธมตรดาน
พลงังานในพืน้ที่
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โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
กจิกรรมและงบประมาณดําเนนิงาน  101,565,700 บาท 

31,874,400 
130@209,700

1,520,000 
152@10,000

9,191,000 
152@70,700

9,120,000
152@60,000

สพจ.
712,800
4@178,200 

13,680,000 
76@180,000  

งบอดุหนุน
27,460,000

1. อปท. 
บรหิาร
จัดการ 
พลังงาน

2.โรงเรยีน
พลังงาน
ชมุชน 
152 แหง่

4.เสรมิความ
เขม้แข็ง
อปท.ปี 
2562

6.คา่
บรหิาร
จัดการ

7.สง่เสรมิ
เทคโนโล
ยพีลังงาน

3.พัฒนา
เครอืขา่ย
พลังงาน
4 แหง่

5.ตอ่ยอด
โรงเรยีน       
ปี 2562 
152แหง่

 

พลงงาน
152 แหง่

152 แหง 2562     
76 แหง่

• เก็บขอ้มลู •สรา้งครัวเรอืน
้

• เก็บขอ้มลู •คา่จา้ง+
วัสด+

• เทคโนโลย ี
สําหรับ อปท

4 แหง 152แหง

•ยกระดับ •ตอ่ยอด
การใช ้
พลังงานของ
ทัง้ตําบล
• จัดทําแผน

ตน้แบบ และ
เก็บขอ้มลูการ
ใชพ้ลังงาน
•บรูณางาน

การใช ้
พลังงาน
• นักเรยีนตัง้
ชมรมและ

วสด+ุ
เดนิทาง+
เบีย้เลีย้ง+
คา่ทีพ่ัก และ
อืน่ๆทีใ่ชใ้น

สาหรบ อปท.
และโรงเรยีน 
ปี 62
•โรงอบแหง้
•ตอ้บแหง้

ศนูยเ์รยีนรู ้
•ยกระดับ
วทิยากร
ประจําศนย์

กจิกรรม
•ตดิตาม
ประเมนิผล

4 210 000

จดทาแผน
พลังงานใน
ชมุชน 
• รณรงคก์าร
ใชพ้ลังงาน

ู
พลังงานกบัการ
เรยีนการสอน
และฐานอาชพี

ชมรมและ
ดําเนนิ
กจิกรรมลด
ใชพ้ลังงาน
ใน รร.

อนๆทใชใน
โครงการฯ  

•ตอูบแหง
• เตาชวีมวล
•ไบโอแกส๊

ประจาศนูย
เรยีนรู ้

9.อบรมสรา้ง
ศกัยภาพ กบั
สพจ.

2,651,600 บาท
10. คา่ตดิตาม
และบรหิาร 
งานสว่นกลาง

4,210,000 บาทใชพลงงาน
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

ใน รร.

สว่
นก
ลา
ง

8.พัฒนาและจัด
หลกัสตูร ประจํา
ศนูยเ์รยีนรู ้

1,145,900 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 74,105,700 บาท   อดุหนุน 27,460,000 บาท
(สพจ. 93,558,200 บาท 92% , สว่นกลาง 8,007,500 บาท 8 %)

ส



โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
กจิกรรมภาพรวม

Training of Trainer กบั จนท.สพจ.
• พัฒนาทักษะการผลติสือ่เรือ่งพลังงานชมุชน
• การพัฒนาโครงการ• 76 แหง่ ชมุชนเกา่ปี 2562

04

• การพฒนาโครงการ
• การพัฒนาศนูยเ์รยีนรู ้
• การจัดทําหลักสตูรการเรยีนรูด้า้นพลังงาน

ุ
• 152 แหง่ อปท.บรหิารพลงังาน
• 152 โรงเรยีนพลังงานชมุชน
• 4 ศนูยเ์รยีนรูเ้ครอืขา่ยพลังงาน
• งบอดุหนุน

03
04

05

ุ ุ
• อบแหง้
• ชวีมวล
• ไบโอแกส๊

สพจ.สํารวจความตอ้งการ การสง่เสรมิ
เทคโนโลยี

อปท.ละ 95,000 บาท
ฝึกอบรมสรา้ง
ศกัยภาพสพจ.

ดําเนนิ
02

05
สมัมนา การดําเนนิ
โครงการฯ 

โรงเรยีน ละ 30,000 บาท 
สง่ภายใน เมษายน 63

 สพจ.แจง้

ชีแ้จง

กจิกรรม

ตดิตาม
ป ิ

02 06งบอดุหนุน 
ปี 64

ชแจง ประเมนิผล
คณะทํางาน
โครงการฯ 
ประชมุ และ
ป

การดําเนนิงาน สรปุบทเรยีน 
กลางเดอืนสงิหาคม 63

คดัเลอืก01 07ประกาศผลการ
คัดเลอืก
โครงการฯ  
 ต.ค. 62
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กลุม่เป้าหมาย เป้าหมาย สมัครมา จังหวดั

อปท.บรหิารจดัการพลงังานทีด่ ี 152 147 73
โรงเรยีนพลงังานชมุชน 152 172 62ุ

เทคโนโลย ีงบอดุหนุน เป้าหมาย สมัครมา จังหวดั

โรงอบแหง้แสงอาทติย ์3x4 50 101 36
ตอ้บแหง้แสงอาทติย์ 2x2 30 107 28ตอูบแหงแสงอาทตย 2x2 30 107 28
เตาชวีมวล (มณฑล นาชมุเห็ด ฯ) 30 39 16
ไ โ ๊ ํ้ ี 3 2 2

ทาง สสช.ประกาศเพือ่รับสมัคร พน 0205.2/ว 53 ลงวนัที ่28 

ไบโอแกส๊นําเสยยางพารา 3 2 2

มกราคม 2562 สิน้สดุ 11 มนีาคม 2562
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โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
เป้าหมายของการดาํเนนิงานในปี 2563

ชื่อ อปท ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม
อบต.ตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านพรุเตย

 ไบโอก๊าซ(น้ําเสียยางพารา) เตาชีวมวล(ใหญ่)โรงอบแหง้ ขนาด 3 x4 เมตร โรงอบแหง้ ขนาด 2 x2 เมตร
จังหวัดลําดบั

ี่

รายชื่อ ชุมชน 63 รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

โรงเรียนบ้านพรุดินนา

2 กาญจนบุรี อบต.หนองกร่าง

ทต.ม่วงนา โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม เทศบาลตําบลนาทัน กลุ่มถั่วคั่วทรายแห้ง(ยุวรี)

ทต.ภูปอ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ กลุ่มถั่วคั่วทรายแห้ง(ยุวรี) กลุ่มถั่วอบแห้งคั่วทราย แม่หวานตา

1 กระบี

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย กลุ่มถั่วอบแห้งคั่วทราย แม่หวานตา กลุ่มถั่วคั่วชุดาพร

โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ กลุ่มถั่วคั่วชุดาพร

กลุ่มขนมบ้านโนนยาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วลิสงแปรรูป

กาฬสินธุ์3

โนนยาง ม.11

โรงเรียนแก้วสมเด็จพิทยาคม

ทต.ลานกระบือ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และ

การแปรรูป

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

พืชผลทางการเกษตรบ้านคลองแต้ว

วิสาหกิจชมชนกล่มแม่บ้านเกษตรกร
ทต.คลองพิไกร โรงเรียนหนองกองพิทยาคม

วสาหกจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร

เกาะน้ําโจนสามัคคี

โรงเรียนลานกระบือวิทยา

โรงเรียนพิไกรวิทยา

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

กําแพงเพชร4

โรงเรยนปางมะคาวทยาคม

โรงเรียนนาบ่อคําวิทยาคม

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

5 ขอนแก่น อบต.หนองแซง

ทต.ทับไทร โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นไทร

อบต.ปะตง โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูป

เห็ดบ้านไร่เก่า

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

จันทบุรี6
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เป้าหมายของการดาํเนนิงานในปี 2563

ชื่อ อปท ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม
อบต.คลองเขื่อน

 ไบโอก๊าซ(น้ําเสียยางพารา) เตาชีวมวล(ใหญ่)โรงอบแห้ง ขนาด 3 x4 เมตร โรงอบแห้ง ขนาด 2 x2 เมตร
จังหวัดลําดบั

รายชื่อ ชุมชน 63 รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

อบต.ท่าทองหลาง

8 ชลบุรี ทต.หนองซ้ําซาก

9 ชัยนาท ทต.เจ้าพระยา โรงเรียนสรรพยาวิทยา

10 ชัยภูมิ อบต.แหลมทอง โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ฉะเชิงเทรา7

ู

อบต.ท่ามะพลา โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า

ทต.ท่ายาง โรงเรียนปากน้ําชุมพรวิทยา

โรงเรียนประชานิคม 2

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนลําไย

ชุมพร11

อบต.สันกลาง โรงเรียนบ้านสันทราย
ุ ุ

เกษตรผสมผสานตําบลไม้ยา
กลุ่มสมุนไพรบ้านเด่นภูเวียง

อบต.เมืองพาน
โรงเรียนห้วยข้อวิทยาคม รัชมัง

คลาภิเษก
กลุ่มสมุนไพรบ้านเด่นภูเวียง

ั ี โ ี ่ ๋ํ ั ิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านป่า

อบต.สันสลี โรงเรียนแม่ตําตาดควันวิทยาคม
ุ ุ ู

ซางเหนือ

อบต.ดอยงาม โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กลุ่มแปรรูปอาหาร

ทต.นางแล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพการเกษตรเชียงราย12

โรงเรยนพานพเศษพทยา
แบบผสมผสาน

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร

จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อขุนต้นน้ําและเลี้ยงงัว

โรงเรยนบานหวยหมากเอยก
 บ้านดงสุวรณ

โรงเรียนบ้านป่าซาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคบหมู

ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาดอย

อินทรีย์เชียงราย
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โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
เป้าหมายของการดาํเนนิงานในปี 2563

รายชื่อ ชุมชน 63
ชื่อ อปท ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม

โ ี โ ั ิ ิ ิ ิ ํ ิ ิ โ

 ไบโอก๊าซ(น้ําเสียยางพารา) เตาชีวมวล(ใหญ่)โรงอบแหง้ ขนาด 3 x4 เมตร โรงอบแหง้ ขนาด 2 x2 เมตร
จังหวัดลําดบั

รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

ทต.หนองหาร โรงเรียนอรโุณทัยวิทยาคม วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคํา วิสาหกิจแปรรูปแคบหมูโบราณ

ทต.ป่าไผ่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

การเกษตรข้าวแต๋นน้ําแตงโม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรและเทคโนโลยี

 บ้านภูดิน

วิสาหกิจชุมชนอบสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยตากบ้าน

โป่ง

เชียงใหม่13

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธรรมชาติบําบัด

โดยองค์รวม

อบต.ตะเสะ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก ม.5
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนป่า

ไม้กันตัง
กลุ่มทําขนมยี่ซํา กลุ่มเกษตรกรทรัพย์คงรอด

อบต.บางด้วน
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้น

จาก ม.3
กลุ่มกรรณิการ์ สมุนไพร วิสาหกิจชุมชนสุราพื้นบ้าน-รวงผึ้ง

ทต.ห้วยนาง กลุ่มเห็ดหลินจือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบจากแปรรูป ม.1 วิสาหกิจชุมชนบาติบ้านโต๊ะเมือง

กลุ่มทรัพย์สิริไพบูลย์ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ม.5 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นจาก

ตรัง14

กรรณิการ์ สมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนคนเผาถ่านกลั่นน้ําส้ม

ควันไม้ไร้ควันบ้านเกาะปรางค์
กลุ่มไม้ปิ้งไก่

โ ี ้ ป
วิสาหกิจชุมชนขนมปังกรอบตําบลวัง

ทต.แหลมงอบ โรงเรียนบานคลองประทุน
กระแจะ

อบต.หนองคันทรง โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
วิสาหกิจชุมชนกุ้งแห้งแม่บ้านสามัคคี

ชุมชนหนองคันทรง

โรงเรียนวัดแหลมหิน

ตราด15



ป้ ํ ิ ใ ปี 2 63

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
เป้าหมายของการดาํเนนิงานในปี 2563

รายชื่อ ชุมชน 63
ชื่อ อปท ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม

 ไบโอก๊าซ(น้ําเสียยางพารา) เตาชีวมวล(ใหญ่)โรงอบแห้ง ขนาด 3 x4 เมตร โรงอบแห้ง ขนาด 2 x2 เมตร
จังหวัดลําดบั

รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

อบต.วังหมัน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม กลุ่มผลไม้กวน บ้านป้าซ้วนน้ําโจน
วิสาหกิจชุมชนการผลิตพืชผัก ไม้ผล 

ไม้ดอก สมุนไพรธรรมชาติ

กลุ่มโอทอปแม่สอด วิสาหกิจชุมชนเกษตรวาสนา

วิสาหกิจชมชนแปรรปสินค้าเกษตร วิสาหกิจชมชนกล่มแม่บ้านเกษตรกรวสาหกจชุมชนแปรรูปสนคาเกษตร

พะวอ

วสาหกจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร

บ้านหนองแขม หมู่ 8

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรปันรักปัน

ล้าน
กลุ่มกาละแมแม่พะยอม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านเพชร

ชมพู

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ตาก16

บ้านปางส้าน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

และการออมบ้านแม่ปะกลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

เกษตร

วิสาหกิจชุมชนกล้วยรสเลิศบ้านแมุ่

กลอง

17 นครนายก อบต.ท่าทราย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร

หนองแฝกกระต่ายพัฒนา
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โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
เป้าหมายของการดาํเนนิงานในปี 2563

รายชื่อ ชุมชน 63
ชื่อ อปท ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม

วิสาหกิจชมชนแปรรปกล้วยและ วิสาหกิจชมชนแปรรปกล้วยและ

 ไบโอก๊าซ(น้ําเสียยางพารา) เตาชีวมวล(ใหญ่)โรงอบแหง้ ขนาด 3 x4 เมตร โรงอบแหง้ ขนาด 2 x2 เมตร
จังหวัดลําดบั

รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

อบต.ทรงคนอง โรงเรียนคงทองวิทยา
วสาหกจชุมชนแปรรูปกลวยและ

ผลผลิตทางการเกษตรคลองนกกระทุง

วสาหกจชุมชนแปรรูปกลวยและ

ผลผลิตทางการเกษตรคลองนกกระทุง

อบต.กําแพงแสน
วิสาหกิจชุมชนภรยืนยงเกษตรกรรม

ยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชนภรยืนยงเกษตรกรรม

ยั่งยืน

วิสาหกิจชมชนกล่มผลิตและแปรรปวสาหกจชุมชนกลุมผลตและแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลอง

นก

ชุมชุม 4-H Club คณะเกษตร

กําแพงแสน 

18 นครปฐม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

มหาสวัสดิ์

กลุ่ม OTOP กล้วยทอดกรอบ

วิสาหกิจชมชนกล่มอาชีพตําบลทรงวสาหกจชุมชนกลุมอาชพตาบลทรง

คนอง เลขที่ 22/22 หมู่ที่2

อบต.บ้านเสียว โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา

อบต.นาคูณใหญ่ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม

ทต พระทองคํา โรงเรียนบ้านตมราษฎร์บรณะ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโนน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตนรส

นครพนม19

ทต.พระทองคา โรงเรยนบานตูมราษฎรบูรณะ
แจงพัฒนา ไทยบ้านหอกลอง

โรงเรียนวัดพะโค
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพริก

ปลอดภัยห้วยฉลุงหนองจาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและผัก

ปลอดภัยขามสะแกแสง
นครราชสีมา20

ปลอดภยขามสะแกแสง

วิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปกล้วย 3 อร่อย

วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนน้ํา

พริกไทยทิพย์วิภา
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โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
เป้าหมายของการดาํเนนิงานในปี 2563

รายชื่อ ชุมชน 63
ชื่อ อปท ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม

อบต ช้างกลาง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

วิสาหกิจบ้านเขาวังทอง วิสาหกิจชมชนสตรีแปรรป วิสาหกิจบ้านเขาวังทอง

 ไบโอก๊าซ(น้ําเสียยางพารา) เตาชีวมวล(ใหญ่)โรงอบแหง้ ขนาด 3 x4 เมตร โรงอบแหง้ ขนาด 2 x2 เมตร
จังหวัดลําดบั

รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

อบต.ชางกลาง
นครินทร์ นครศรีธรรมราช

วสาหกจบานเขาวงทอง วสาหกจชุมชนสตรแปรรูป วสาหกจบานเขาวงทอง

อบต.เชียรใหญ่ วิเชียรประชาสรรค์ วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์เกษตร @ขนอม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

และบริการ
วิสาหกิจส่งเสริมอาชีพและบริการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแสนดีฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ําดื่มสมุนไพรโพธิ์

็
วิสาหกิจบ้านสวนแสนดีฟาร์ม

21 นครศรีธรรมราช

เสด็จ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาและแปร

รูปการเกษตรหาดบ้านเปร็ต

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านพรุพลู

หนัง
วิสาหกิจต่อแอนด์ตั๊กมาร์เกตติ้ง

อบต.มาบแก โรงเรียนบ้านนาขอม วิสาหกิจชุมชนบ้านทัพชุมพล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์

ข้าวโพดหวานสีแดงไร่ณัฐรยาน์นครสวรรค์22 ฐ

อบต.ลาดยาว โรงเรียนหนองโพพิทยา

ทต.ไทรม้า โรงเรียนกระดิ่งหินประชาสรรค์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนไผ่ดําธรรม

เกษตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนไผ่ดําธรรม

เกษตร

อบต บางใหญ่ โรงเรียนนนทบรีวิทยาลัย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรตําบลบางรักนนทบุรี23

อบต.บางใหญ โรงเรยนนนทบุรวทยาลย
ใหญ๋

วิสาหกิจชุมชนธนัชพร

ทต.บาเจาะ โรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรบ้านนากอ

อบต ลําภ โรงเรียนนิรันดรวิทยา กล่มปลากเลาทองแม่แป้น

นราธิวาส24

อบต.ลาภู โรงเรยนนรนดรวทยา กลุมปลากุเลาทองแมแปน

ทต.เวียงสา
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้าน

หางทุ่ง

อบต.บัวใหญ่

ทต.ดอนหญ้านาง โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

25 น่าน

ุ ู

ทต.ศรีพนา โรงเรียนศรีสําราญวิทยาคม วิสาหกิจชุมชนสตรีห้วยไม้ซอด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคํา

วิสาหกิจผลิตเห็ดครบวงจรบ้านโนน

โพธิ์ศรี

บึงกาฬ26
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รายชื่อ ชุมชน 63
ชื่อ อปท ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม

อบต หนองโสน โรงเรียนกะสังพิทยาคม

 ไบโอก๊าซ(น้ําเสียยางพารา) เตาชีวมวล(ใหญ่)โรงอบแหง้ ขนาด 3 x4 เมตร โรงอบแหง้ ขนาด 2 x2 เมตร
จังหวัดลําดบั

รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

อบต.หนองโสน โรงเรยนกะสงพทยาคม

อบต.สี่เหลี่ยม โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

28 ปทุมธานี อบต.คลอง7
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

ิ

บุรีรัมย์27

วทยาคม

อบต.สามร้อยยอด โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปบ้านหัว

ตาลแถว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเห็ด

เศรษฐกิจบ้านธรรมรัตน์

อบต.กําเนิดนพคณ โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงกวนคุณ

๊
กล่มเกษตรกรทําไร่ปราณบรีุ

เจี๊ยบ
ุ ุ

วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสีเขียว

วิสาหกิจชุมชนน้ําพริกอรวรรณเขาเต่า

ประจวบคีรีขันธ์29

อบต.หนองแก้ว โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนา

ปราจีนบุรี จํากัด

อบต.นาดี โรงเรียนชิตใจชื่น

อบต.ปุโละปูโย โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

ปราจีนบุรี30

31 ปั ี
อบต.ตคลองมานิง

อบต.สําพะเนียง
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค

(ปานอุทิศ)

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย 

31 ปตตาน

อบต.ลาดบัวหลวง
(เกษมปกาสิตอนุสรณ์)

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์

วิทยา

พระนครศรีอยุธยา32
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบเคลือ
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อบต.ห้วยยางขาม โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ุ ุ

วัลย์
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทําถ่านอัดแท่ง กลุ่มฟาร์มเห็ดบ้านสามหลัง

ทต.บ้านใหม่ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กลุ่ม OTOP กล้วยหอมทองยัดเยียด วิสาหกิจเกษตรโฮมเมด
กลุ่มโรงสีชุมชนแปรรูปพืชผลทาง

การเกษตร

ทต.ศรีถ้อย วิสาหกิจเกษตรโฮมเมด โรงสีชุมชนแปรรูปพืชผลเกษตร กล่มวิสาหกิจชุมชแปรรูปปลาน้ําอิงุ ู ุ ู

โรงสีชุมชนแปรรูปพืชผลเกษตร วิสาหกิจชุมชนเข้าว 2 สี มีรส คึฟู่ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรโฮมเมด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูก

มะม่วงแปลงใหญ่บ้านแสงไทร
วิสาหกิจชุมชนบัวศิริ ท่าจําปี

OTOP กล้วยตากคุณยาย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ําอิง

พะเยา33

วิสาหกิจลําไยคุณภาพอําเภอเชียงม่วน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูก

มะม่วงแปลงใหญ่บ้านแสงไทร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม่แปรรูป

อบแห้ง

ทต.กระโสม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิสาหกิจชุมชนผลิตดินปลูคุณภาพสูง

บ้านในปิ

อบต.โคกกลอย โรงเรียนสตรีพังงา

อบต.เหมาะ โรงเรียนบ้านพรุใน
สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน 

จํากัด
34 พังงา

โรงเรียนบ้านบางใหญ่

โรงเรียนบ้านปากพู่(รองหงส์ทอง

รัฐรังสรรค์)

อบต.เขาชัยสน โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กลุ่มแปรรูปกะปิปลาปันแต

จากด

โรงเรียนพนางตุง

โรงเรียนประภัสสรรังสิต

อบต.ฆะมัง

ทต.เนินปอ

พัทลุง35

พิจิตร36
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ทต.ปากแรด

อบต.วังน้ําคู้

อบต.ธงชัย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วิสาหกิจชุมชนเห็ดถังเช่าเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนดอนขุนห้วย 2 วิสาหกิจชุมชนดอนขุนห้วย 2

่
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพร

่ ส รี ่ 4 ้

37 พิษณุโลก

อบต.ทาคอย
ลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) วิถีไทย พื้นบ้าน

กลุมสตรหมู 4 บานหนองเกตุ

โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี)

กลุ่มข้าวเกรียบทรัพย์เจริญ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮา

ลาเนื้อสัตว์เพชรบุรี

เพชรบุรี38

ชนน)

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา

39 เพชรบูรณ์

ทต.เวียงต้า โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ทต.หนองม่วงไข่ โรงเรียนปากจอกวิทยา

อบต.บ้านหนุน

อบต.แม่ทราย

อบต.แม่ยางฮ่อ

แพร่40

อบต.กมลา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ภูเก็ต41

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

อบต.สาคู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

42 มหาสารคาม อบต.เวียงสะอาด โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว
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่ ้ โ ี ํ ้ ิ ์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน
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ทต.ร่มเกล้า โรงเรียนคําสร้อยพิทยาสรรค์
 บ้านหนองนกเขียน หนองนกเขียน

อบต.บ้านซ่ง โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลดหนี้
กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

2544

โรงเรียนผาเทิบวิทยา
วิสาหกิจชุมชนจุ้มเกษตรกรทายาท

มุกดาหาร43

ไทบรู

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ไทนาซิง

โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

อบต.สบป่อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

อบต แม่ฮี้ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา44 แม่ฮ่องสอน อบต.แมฮ โรงเรยนสงวาลยวทยา

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

อบต.คําไผ่ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ ศรีฐาน

อบต.น้ําอ้อม โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิต

้ ื ่ 4

44 แมฮองสอน

แหนมหมู แคบหมู บานยางเครอหมู 4

อบต โพธิ์ไทร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

็ ็

ยโสธร45

ทต.รามันห์รามัน โรงเรียนบ้านจุโป
ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้า

นยะรม

ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะ

รม

อบต.บ้านแหร
โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาล

เมืองเบตง
สตรีมุสลิมพัฒนา หมู่ที่ 3 สตรีมุสลิมพัฒนา หมู่ที่ 3

โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาล วิสาหกิจชมชนกล่มแม่บ้านเกษตรกรยะลา46
อบต.ปุโรง

โรงเรยนเทศบาล 2 เทศบาล

เมืองเบตง
แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านโปโฮ หมู่ที่ 4

วสาหกจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร

กาแป๊ะกอตอใน

อบต.กรงปินัง โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ผ้าบาติก หมู่ที่ 2 แม่บ้านไม้ผลวังใหม่ หมู่ที่ 5

อบต.ละแอ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อัยเยอร์เวงเบเกอร์รี่ หมู่ที่ 2 ปักดอกผ้าคลุม หมู่ที่ 4

ทต.ปะแต ออมทรัยพท์เพื่อการผลิต บ้านดอน

ยะลา46
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ทต.โนนตาล โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
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อบต.หนองตาไก้
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชา

สรรค์

อบต.น้ําจีดน้อย โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กลุ่มบางไทรหัวใจพอเพียง กลุ่มกวนน้ําตาลจาก บ้านในทอน

ทต.หงาว โรงเรียนบ้านบางหิน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุล่มเลี้ยงปลา

ในกระชังบ้านบางใหญ่เหนือ
กลุ่มกวนน้ําตาลจาก บ้านหัวควน

ร้อยเอ็ด47

ระนอง48
ในกระชงบานบางใหญเหนอ

กลุ่มทอดข้าวเกรียบใบเหลียง

อบต.ชุมแสง โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
วิสาหกิจชมชนเกษตรแปรรูปตําบล

นาตาขวัญ
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร

ทต บ้านนา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ป่า

ทต.บานนา
พระศรีนครินทร์ ระยอง ธารเกษม ชุมชน

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงปากคั่น

วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง

สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง

อบต บ่อกระดาน โรงเรียนวัดห้วยไผ่

ระยอง49

อบต.บอกระดาน โรงเรยนวดหวยไผ

อบต.เขาแร้ง โรงเรียนวัดรางบัว

อบต.บางป่า โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ)

โรงเรียนธรรมจาริณี

ทต.ดีลัง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ราชบุรี50

ลพบรี51
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

อบต.เมืองมาย โรงเรียนวังพร้าววิทยา ชมรมคนสร้างสุข
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้าน

แป้นใต้

กลุ่มอาชีพการแปรรูปพืชผลทาง

การเกษตรบ้านเกาะคา

อบต.นาโป่ง โรงเรียนเสริมงามวิทยา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ํา หมู่ 5 

บ้านสามัคคี

ลพบุร51

บ นส ม

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กลุ่มอาชีพการแปรรูปพืชผลทาง

การเกษตรบ้านเกาะคา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางค์นคร

ลําปาง52
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ทต วังดิน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
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ทต.วงดน โรงเรยนบานหวยสม

อบต.น้ําดิบ

อบต.จอมศรี ชุมชนผู้สูงอายุ
วิสาหกิจชุมชนนาเจริญถักทอไหม

พรหม

วิสาหกิจชมชนกล่มโรงเรียนเกษตร

ลําพูน53

อบต.หนองคัน วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงด้วง
วสาหกจชุมชนกลุมโรงเรยนเกษตร

อินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต

เกษตรในชุมชนบ้านหัวนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวสวน

เมืองเลย

วิสาหกิจชมชนเกษตรยั่งยืนอําเภอผา
วิสาหกิจชุมชนกาแฟขี้ชะมด

วสาหกจชุมชนเกษตรยงยนอาเภอผา

ขาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านหนอง

แคน

ิ ิ ิ ี ์ ั่ ื

เลย54

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยังยืน

อําเภอเชียงคาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ไร่บ้านน้ําเย็น

้ ้
อบต.หนองกุง โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปลาร้าปา

ส้มบ้านห้วย
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทอผ้าไหมจิโรจน์

อบต.ภูฝ้าย โรงเรียนวัดบ้านม่วงเปสิทธิวิทยา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านความหวังใหม่ กลุ่มทอผ้าไหมรุ่งอรุณ

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

ศรีสะเกษ55

โรงเรียนบ้านผักขะ

ทต.หนองแวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดขวดพลาสติก

บ้านหนองเหียน

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง

สกลนคร56
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เป้าหมายของการดาํเนนิงานในปี 2563
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ทต.เชิงแส โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

อบต.คลองเปียะ

ทต.คลองขุด โรงเรียนบ้านคลองขุด

สงขลา57

ุ ุ

อบต.ควนโพธิ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิป

เจริญ)

โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ

สตูล58

โรงเรียนบ้านควนสตอ

อบต.บ้านระกาศ โรงเรียนคลองใหม่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เกษตรบางปู
วิสาหกิจชุมชนแม่อํานายปลาสลิด

บางบ่อ

ผ้ผลิต ผ้ประกอบการ OTOP (OTOP

อบต.เปร็ง โรงเรียนวัดตําหรุ มิตรภาพที่ 65

ผูผลต ผูปร กอบการ OTOP (OTOP

 นวัตวิถีบ้านสีล้ง) นางสาวพัชรินทร์ 

นาคเกิด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (OTOP

สมุทรปราการ59

 นวัตวิถีบ้านสีล้ง) นางเอมปวีร์  คง

ภัทรสุรพงศ์

อบต.บางแก้ว
วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตร

ปลอดสารปลอดสาร

ทต.บางกระบือ
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

สมุทรสงคราม

61 สมุทรสาคร ทต.บ้านแพ้ว

สมุทรสงคราม60
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ชื่อ อปท ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่ม

อบต ทัพราช โรงเรียนอรัญประเทศ วิสาหกิจชมชนฟาร์มเห็ดมั่นศรี
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อบต.ทพราช โรงเรยนอรญประเทศ วสาหกจชุมชนฟารมเหดมนศร

อบต.หนองม่วง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาหาร

ดี ปลอดภัย บ้านวังรี

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติแปรรูป
สระแก้ว62

กลุ่มผู้ปลูกไผ่และแปรรูปอําเภอวัง

สมบูรณ์

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิ

สขาวดีอปถัมภ์)

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตพืชผัก

ผลไม้เพื่อความปลอดภัย(GAP)

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตพืชผัก

ผลไม้เพื่อความปลอดภัย(GAP)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้แปรรูป

ผลผลิตการเกตรบ้านดอนสุขาวดอุปถมภ) ผลไมเพอความปลอดภย(GAP) ผลไมเพอความปลอดภย(GAP) ผลผลตการเกตรบานดอน

วิสาหกิจชุมชนบ้านชับมะกรูด

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมวกเหล็ก

วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ

ิ ิ ้ ป ปี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้แปรรปู

ผลผลิตทางการเกษตรบ้านดอน

กลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ตําบลดงตะงาว

วิสาหกิจชุมชนข้าวดีมีคุณเกษตรผู้

สระบุรี63

ุ ุ ู

ปลูกข้าวอินทรีย์และทําเกษตรแปรรูป

ทต.ทับยา โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

อบต.ห้วยชัน โรงเรียนอินทร์บุรี

อบต.พระงาม โรงเรียนวัดโสภา

โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนวัดประโชติการาม

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

สิงห์บุรี64
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อบต.บ้านน้ําพ โรงเรียนบ้านบึงบอน วิสาหกิจชมชนแปรรปมะม่วง นายบรรพต  อิ่มสมบัติ
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ุ ุ ู

ทต.คลองยาง โรงเรียนหนองเฒ่า กลุ่มน้ําพริกสมุนไพรตํามือ

โรงเรียนวัดกกแรต กลุ่มต้นกล้าคืนถิ่น

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมัง

คลาภิเษก

วิสาหกิจชุมชนองค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านน้ําพุ

สุโขทัย65

ุ

อบต.หนองสะเดา โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

อบต.ทัพหลวง
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์

รังสฤษฏ์

่
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุ

่ ี ํ ่ ใ ่ ่ ี ไ ้ ั

สุพรรณบุรี66

อบต.ท่าฉาง
ุ

ราษฎร์ธานี
กลุ่มปลาแดดเดียวตําบลท่าทองใหม่ กลุ่มอาชีพขนมไทยบ้านหนองผักหนาม

อบต.บ้านนา โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา

โรงเรียนทรัพย์ทวี

สุราษฎร์ธานี67

โรงเรียนวัดคีรีวง

อบต.หนองอียอ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโสน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอด

สารพิษบ้านทํานบ

กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจรบ้าน

กะทม

กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ชุมชน

ตําบลไพล

สุรินทร์68

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิต

เกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี

กลุ่มอาชีพหมู่ 1 ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง



ป้ ํ ิ ใ ปี 2 63

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
เป้าหมายของการดาํเนนิงานในปี 2563

รายชื่อ ชุมชน 63
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รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

อบต.สระใคร โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปบ้าน

โพนเจริญ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปบ้าน

โพนเจริญ

ทต หาดคํา โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชปลอดภัย

บ้านเทวี
หนองคาย69

ทต.หาดคา โรงเรยนกฬาจงหวดหนองคาย บานเทว

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร

่ โ ี ิ ี่ ิ
กลุ่มไม้ผลหนองสวรรค์ บ้านใหม่ศิลา กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ชุมชนบวรมงคลทอง

อบต.กุดดู่ โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม
ุ

มงคล

ุ ุ

สามัคคี

โรงรียนกุดดู่พิทยาคม

โรงเรียนกุดสะเทือน

หนองบัวลําภู70

อบต.ราชสถิตย์

อบต.จําปาหล่อ

ทต.นาวัง โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี แม่บ้านโคกสว่าง

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคก

อ่างทอง71

อบต.ลือ
โรงเรยนบานภกดเจรญหวนาโคก

ช้างมะนาย
ทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าขิต

กลุ่มทอผ้าสไบ

อํานาจเจริญ72

ุ

อบต.วังทอง โรงเรียนบ้านโคกผักหอม วิสาหกิจชุมชนคนภูฮ่อม

ทต.เวียงคํา โรงเรียนบ้านอูบมุง ชุมชนคนเอาถ่าน

โรงเรียนบ้านศรีเมือง

อุดรธานี73
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ไ
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รายชื่อ โรงเรียนพลังงาน 63

ทต.ทุ่งยั้ง โรงเรียนบ้านย่อเบี้ย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยจาก

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
มะม่วงหิมพานต์

โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้าน

ข่อยสูง
วิสาหกิจชุมชนประชาร่วมใจ

ู

โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านจอมถ้ํา

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กลุ่มกล้วยตาก-กากหมู บ้านโคก ม.3

วิสาหกิจชุมชนโคขุนพื้นเมืองเหนือ
โรงเรียนบ้านเหล่า

ุ ุ

เขื่อนสิริกิติ์และแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยา

คาร)
วิสาหกิจชุมชนกาแฟนางพญา

อุตรดิตถ์74

)

โรงเรียนบ้านปางวุ้น

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม

เกล้า อุตรดิตถ์

ทต.ทัพทัน โรงเรียนทุ่งโพวิทยา

อบต.หนองยายดา โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

อบต โนนโหนน โรงเรียนบ้านคันไร่ ข้าวกล้องงอกเพื่อสขภาพ บ้านเกษม

อุทัยธานี75

อบต.โนนโหนน โรงเรยนบานคนไร ขาวกลองงอกเพอสุขภาพ บานเกษม

อบต.บ้านแมค โรงเรียนเทศบาล1(บ้านโพธิ์กลาง)

อบต.ห้วยข่า

อบต.ตระการ

อุบลราชธานี76



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 4           

ราคา (ราคารวม) 87,500             

จํานวน (ชิ้น) 145

กระบี่

กาญจนบรี

1                  

2

 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม อ.เมือง

อบต ท่าเสา จานวน (ชน) 145        

ราคา (ราคารวม) 94,860             

จํานวน (ชิ้น) 45         

ราคา (ราคารวม) 95,000             

กาญจนบุร 2                  

3                  

อบต.ทาเสา

อบต.โคกตะบอง

จํานวน (ชิ้น) 475        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 88         

ราคา (ราคารวม) 94 985

กําแพงเพชร 5                  

4                  
กาฬสินธุ์

 เทศบาลตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง

อําเภอขาณุวรลักษบุรี ตําบลปางมะค่า

ราคา (ราคารวม) 94,985             

จํานวน (ชิ้น) 79         

ราคา (ราคารวม) 94,835             

จํานวน (ชิ้น) 1           ขอนแก่น

6                  

7                  

อําเภอบึงสามัคคี

เทศบาลตําบลโคกงาม

ตําบลระหาน

ราคา (ราคารวม) 91,000             

จํานวน (ชิ้น) 9           

ราคา (ราคารวม) 10,000             

จํานวน (ชิ้น) 485จันทบรี

8                  

9

เทศบาลตําบลขนวน

อบต ตรอกนอง จานวน (ชน) 485        

ราคา (ราคารวม) 94,720             

จํานวน (ชิ้น) 485        

ราคา (ราคารวม) 94,720             

จนทบุร 9                  

10                

 อบต.ตรอกนอง

 อบต.รําพัน



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 95         

ราคา (ราคารวม) 95,000             
ชิ

11                ทต.พมิพา

จํานวน (ชิ้น) 4           

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 4           

อบต.บางกระ เจ็ด
ฉะ เชงเทรา

12                

ชลบุรี 13                 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ อ.พนัส

ราคา (ราคารวม) 88,000             

จํานวน (ชิ้น) 4           

ราคา (ราคารวม) 88,000             

จํานวน (ชิ้น) 600ชัยนาท

14                

15

นิคม

 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหียง  อ.

พนัสนิคม

องค์การบริหารส่วนตําบลหันคา(อปท บริ จานวน (ชน) 600        

ราคา (ราคารวม) 94,800             

จํานวน (ชิ้น) 83         

ราคา (ราคารวม) 95,000

ชยนาท

ชัยภูมิ

15                

16                

 องคการบรหารสวนตาบลหนคา(อปท.บร

หารจัดการพลังงานที่ดี)

 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง อําเภอ

เกษตรสมบรณ์ ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 83         

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 26         ชุมพร

17                

18                

เกษตรสมบูรณ

 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยายจิ๋ว อําเภอ

เทพสถิต

ทต.บางลึก

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 26         

ราคา (ราคารวม) 95,000             

19                ทต.ทะเลทรัพย์



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 168        

ราคา (ราคารวม) 94,400             

จํานวน (ชิ้น) 168

เชียงราย 20                

21

 เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว

องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง อําเภอ จานวน (ชน) 168        

ราคา (ราคารวม) 94,400             

จํานวน (ชิ้น) 33         

ราคา (ราคารวม) 99,500             

เชียงใหม่

21                

22                

 องคการบรหารสวนตาบลรอบเวยง อาเภอ

เมืองเชียงราย

อบต.แม่วิน

จํานวน (ชิ้น) 65         

ราคา (ราคารวม) 85,700             

จํานวน (ชิ้น) 7           

ราคา (ราคารวม) 95 000

ตรัง

23                

24                

ทต.อมก๋อย

วังวน

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 8           

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 662        ตราด

25                

26                อบต.แสนตุ้ง

ปากแจ่ม

อําเภอเขาสมิง

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 137        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 225

ตาก 27                

28

อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด

อบต ท้องฟ้า อ บ้านตาก จานวน (ชน) 225        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 460        

ราคา (ราคารวม) 92,410             

นครนายก 29                

28                อบต.ทองฟา อ.บานตาก

 องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 1           

ราคา (ราคารวม) 85,000             

จํานวน (ชิ้น) 655

นครปฐม 30                

31

เทศบาลตําบลห้วยพลู

เทศบาลเมืองไร่ขิง จานวน (ชน) 655        

ราคา (ราคารวม) 94,975             

จํานวน (ชิ้น) 6           

ราคา (ราคารวม) 94,000             

นครพนม

31                

32                 เทศบาลตําบลพระซอง ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก

เทศบาลเมองไรขง

จํานวน (ชิ้น) 6           

ราคา (ราคารวม) 94,000             

จํานวน (ชิ้น) 1           

ราคา (ราคารวม) 91 000

นครราชสีมา 34                

33                 องค์การบริหารส่วนตําบลเรณูใต้ ตําบลเรณู

ใต้  อําเภอเรณูนคร

ทต.วังหินต.วังหิน อ.โนนแดง

ราคา (ราคารวม) 91,000             

จํานวน (ชิ้น) 2           

ราคา (ราคารวม) 541,000           

จํานวน (ชิ้น) 8           

35                

36                
เทศบาลตําบลดอนตรอ

อบต.มะเกลือใหม่ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน

ราคา (ราคารวม) 96,100             

จํานวน (ชิ้น) 5           

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 277นครสวรรค์

นครศรีธรรมราช

38

37                

อบต หัวถนน

เทศบาลตาบลดอนตรอ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาพรุ

จานวน (ชน) 277        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 48         

ราคา (ราคารวม) 95,000             

นครสวรรค 38                

39                

อบต.หวถนน

อบต.สุขสําราญ



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 4           

ราคา (ราคารวม) 95,000             

นนทบุรี 40                อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย

จํานวน (ชิ้น) 8           

ราคา (ราคารวม) 95,040             

จํานวน (ชิ้น) 467        

นราธิวาส 41                

42                

อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ

อบต.ลุโบสาวอ อ.บาเจาะ

ราคา (ราคารวม) 95,061             

จํานวน (ชิ้น) 9           

ราคา (ราคารวม) 88,500             

จํานวน (ชิ้น) 27

น่าน 43                

44

อ.แม่จริม

อ นาหมื่น

ประชาชนเขตเทศบาลตําบลหนองแดง

ประชาชนเขตตําบลเมืองลี จานวน (ชน) 27         

ราคา (ราคารวม) 90,000             

จํานวน (ชิ้น) 855        

ราคา (ราคารวม) 94,905

บึงกาฬ

44                

45                

อ.นาหมน

อบต.โพธิ์หมากแข้ง

ประชาชนเขตตาบลเมองล

ราคา (ราคารวม) 94,905             

จํานวน (ชิ้น) 855        

ราคา (ราคารวม) 94,905             

จํานวน (ชิ้น) 395        บุรีรัมย์

46                

47                

อบต.นาสวรรค์

ทต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 425        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

48                ทต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 300        

ราคา (ราคารวม) 94 980

ประจวบคีรีขันธ์ 49                  อบต.หินเหล็กไฟ

ราคา (ราคารวม) 94,980             

จํานวน (ชิ้น) 302        

ราคา (ราคารวม) 95,360             

ํ ( ิ้ )

ปราจีนบุรี 50                แก่งดินสอ

ํ ั จํานวน (ชิน) 264        

ราคา (ราคารวม) 95,020             

จํานวน (ชิ้น) 576        ปัตตานี

51                

52                

สําพันตา

อบต.เมาะมาวี อ.ยะรัง

ราคา (ราคารวม) 92,160             

จํานวน (ชิ้น) 504        

ราคา (ราคารวม) 80,640             

้

53                อบต.กะมิยอ อ.เมือง

จํานวน (ชิ้น) 505        

ราคา (ราคารวม) 94,940             

จํานวน (ชิ้น) 9           

พระนครศรีอยุธยา

พะเยา

54                

55                

อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง

ทต.ท่าจําปี

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 32         

ราคา (ราคารวม) 95,000             

56                อบต.บ้านปิน



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 3           

ราคา (ราคารวม) 95,000             

พังงา 57                 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแสน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าใหญ่แหลมทอง

จํานวน (ชิ้น) 578        

ราคา (ราคารวม) 94,930             

จํานวน (ชิ้น) 520        พัทลุง

58                

59                

 เทศบาลตําบลท้ายเหมือง

ทต.นาท่อม อ.เมือง

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 32         

ราคา (ราคารวม) 94,950             

จํานวน (ชิ้น) 96

พิจิตร 60                

61

เทศบาลดงป่าคํา

อบต บ้านบ่ง จานวน (ชน) 96         

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 298        

ราคา (ราคารวม) 95,250

พิษณุโลก

61                

62                

อบต.บานบุง

อบต.นครชุม

ราคา (ราคารวม) 95,250             

จํานวน (ชิ้น) 184        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 268        เพชรบุรี

63                

64                

ทต.ไทรย้อย

หนองจอก

ราคา (ราคารวม) 94,790             

จํานวน (ชิ้น) 272        

ราคา (ราคารวม) 94,980             

65                อบต.หนองหญ้าปล้อง



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 30         

ราคา (ราคารวม) 93,000             

เพชรบูรณ์ 66                 อบต.น้ําร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทําขนมจีนน้ําร้อนบ้านโมคลา หมู่ที่ ๖

จํานวน (ชิ้น) 11         

ราคา (ราคารวม) 92,500             

จํานวน (ชิ้น) 256        แพร่

67                

68                

อบต.ลาดแค อ.ชนแดน

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหลวง

 1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชผักปลอดภัยบ้านซับม่วง 

2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด หมู่ ๘

ราคา (ราคารวม) 93,700             

จํานวน (ชิ้น) 256        

ราคา (ราคารวม) 93,700             

จํานวน (ชิ้น) 685ภเก็ต

69                

70

 เทศบาลตําบลสวนเขื่อน

อปท บริหารจัดการพลังงานที่ดี(ชมชนใหม่) จานวน (ชน) 685        

ราคา (ราคารวม) 94,580             

จํานวน (ชิ้น) 48         

ราคา (ราคารวม) 58,250

ภูเกต

มหาสารคาม

70                

71                

 อปท.บรหารจดการพลงงานทด(ชุมชนใหม) 

อบต.เชิงทะเล

อบต.หนองโก

ราคา (ราคารวม) 58,250             

จํานวน (ชิ้น) 50         

ราคา (ราคารวม) 55,200             

จํานวน (ชิ้น) 11         มุกดาหาร

72                

73                

อบต.ดงเมือง

 เทศบาลตําบลดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.

ราคา (ราคารวม) 94,800             

จํานวน (ชิ้น) 126        

ราคา (ราคารวม) 94,800             

74                

มุกดาหาร

 เทศบาลตําบลดงหลวง อ.ดงหลวง จ.

มุกดาหาร



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 45         

ราคา (ราคารวม) 90,000             

แม่ฮ่องสอน 75                อบต.แม่คง

จํานวน (ชิ้น) 174        

ราคา (ราคารวม) 65,000             

จํานวน (ชิ้น) 174        

ยโสธร 76                

77                

 องค์การบริหารส่วนตําบลบากเรือ  อ.มหา

ชนะชัย จ.ยโสธร

 องค์การบริหารส่วนตําบลค้อเหนือ  อ.เมือง 

ราคา (ราคารวม) 65,000             

จํานวน (ชิ้น) 505        

ราคา (ราคารวม) 94,940             

ํ ( ิ้ ) 421

ยะลา 78                

79

จ.ยโสธร

อบต.ตาเนาะแมเราะ

ั ์ จํานวน (ชิน) 421        

ราคา (ราคารวม) 94,772             

จํานวน (ชิ้น) 760        

ราคา (ราคารวม) 95 000

ร้อยเอ็ด

79                

80                

อบต.อัยเยอร์เวง

ทต.หนองหลวง

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 760        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 14         ระนอง

81                

82                

ทต.เกาะแก้ว

เทศบาลตําบลน้ําจืด

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 11         

ราคา (ราคารวม) 14,000             

83                เทศบาลตําบลปากน้ําท่าเรือ



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 403        

ราคา (ราคารวม) 94,000             

ระยอง 84                เทศบาลตําบลทับมา

จํานวน (ชิ้น) 403        

ราคา (ราคารวม) 94,000             

จํานวน (ชิ้น) 34         ราชบุรี

85                

86                

เทศบาลตําบลน้ําคอก

อบต.รางบัว

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 107        

ราคา (ราคารวม) 94,890             

จํานวน (ชิ้น) 37ลําปาง

87                

88

อบต.จอมประทัด

เทศบาลตําบลเกา คา จานวน (ชน) 37         

ราคา (ราคารวม) 94,500             

จํานวน (ชิ้น) 22         

ราคา (ราคารวม) 95,000

ลาปาง 88                

89                

เทศบาลตาบลเกาะคา

เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 32         

ราคา (ราคารวม) 96,000             

จํานวน (ชิ้น) 339        

เลย

ศรีสะเกษ

90                

91                

 อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี (ทต.นาโป่ง 

อ.เมือง)

 เทศบาลตําบลบึงบูรพ์

ราคา (ราคารวม) 94,920             

จํานวน (ชิ้น) 339        

ราคา (ราคารวม) 94,920             

92                 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวช้าง



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 318        

ราคา (ราคารวม) 94,913             

สกลนคร 93                เทศบาลตําบลท่าศิลา กลุ่มทอผ้าครามดาว บ้านภูตะคาม

จํานวน (ชิ้น) 21         

ราคา (ราคารวม) 94,780             

จํานวน (ชิ้น) 293        สงขลา

94                

95                

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสะอาด

อบต.ท่าหิน  อ.สทิงพระ

กลุ่มถ่านอัดแท่งนาเต่าชาโค

ราคา (ราคารวม) 87,750             

จํานวน (ชิ้น) 303        

ราคา (ราคารวม) 94,300             

ํ ( ิ้ ) 756

96                

97

ทต.นาทับ  อ.จะนะ

ื จานวน (ชิน) 756        

ราคา (ราคารวม) 90,440             

จํานวน (ชิ้น) 203        

ราคา (ราคารวม) 95 000

สตูล

สมุทรปราการ

97                

98                

อบต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตําบลบางด้วน 

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 411        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 456        สมุทรสงคราม

99                

100               

องค์การบริหารส่วนตําบลบางกะเจ้า 

 อบต.บางคนที อ.บางคนที

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 465        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

ุ

101                เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ อ.อัมพวา



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 1           

ราคา (ราคารวม) 91,000             

สระแก้ว 102               ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ

จํานวน (ชิ้น) 538        

ราคา (ราคารวม) 95,109             

จํานวน (ชิ้น) 630        

สระบุรี

สิงห์บุรี

103               

104               

ทต.หน้าพระลาน

อบต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง สห.

ราคา (ราคารวม) 94,500             

จํานวน (ชิ้น) 89         

ราคา (ราคารวม) 94,960             

ํ ( ิ้ ) 88

สุโขทัย 105               

106

 อบต.ป่างิ้วอ.ศรีสัชนาลัย

้ ่ ศ ีสํ โ จานวน (ชน) 88         

ราคา (ราคารวม) 94,940             

จํานวน (ชิ้น) 113        

ราคา (ราคารวม) 88 905

สุพรรณบุรี

106               

107               

 อบต.บานซานอ.ศรสาโรง

อบต กระเสียว

ราคา (ราคารวม) 88,905             

จํานวน (ชิ้น) 105        

ราคา (ราคารวม) 84,100             

จํานวน (ชิ้น) 6           สุราษฎร์ธานี

108               

109               

อบต บ้านช้าง

เทศบาลตําบลบ้านส้อง

ราคา (ราคารวม) 93,600             

จํานวน (ชิ้น) 12         

ราคา (ราคารวม) 96,000             

110               อบต.ป่าเว



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 380        

ราคา (ราคารวม) 95 000

สุรินทร์ 111               อบต.ประทัดบุ ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 380        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

ํ ( ิ้ ) 5

112               

113

เทศบาลตําบลรัตนบุรี ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี

์ ิ ่ ํ ้ํ โ ํ ่ จํานวน (ชิน) 5           

ราคา (ราคารวม) 94,000             

จํานวน (ชิ้น) 319        

หนองคาย

หนองบัวลําภู

113               

114               

 องค์การบริหารสวนตําบลนําโมง อําเภอทา

บ่อ จังหวัดหนองคาย

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไม้งาม

ราคา (ราคารวม) 94,920             

จํานวน (ชิ้น) 22         

ราคา (ราคารวม) 84,875             

้

อ่างทอง 115               เทศบาลตําบล โพสะ 

 จํานวน (ชิ้น) 305        

ราคา (ราคารวม) 94,960             

จํานวน (ชิ้น) 380        อํานาจเจริญ

116               

117               

องค์การบริหาร ส่วนตําบลอ่างแก้ว 

อําเภอปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลนาป่าแซง

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 21         

ราคา (ราคารวม) 95,000             

118               อําเภอเมืองอํานาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่



่ ิ โ โ ี ป ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง อปท. ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

จังหวัด ลําดับ
 รวม

พื้นที่ ชื่อกล่ม (ถ้ามี) ความต้องการ

 ราคา  ชิ้น
จํานวน (ชิ้น) 130        

จงหวด ลาดบ

อุดรธานี 119               

พนท

ทต.อูบมุง

ชอกลุม (ถาม) ความตองการ

ราคา (ราคารวม) 75,000             

จํานวน (ชิ้น) 272        

ราคา (ราคารวม) 80 000

120               ทต.นาข่า

ราคา (ราคารวม) 80,000             

จํานวน (ชิ้น) 791        

ราคา (ราคารวม) 94,920             

้

อุตรดิตถ์ 121               องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ อ.พิชัย อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี

จํานวน (ชิ้น) 791        

ราคา (ราคารวม) 94,920             

จํานวน (ชิ้น) 36         อุทัยธานี

122               

123               

องค์การบริหารส่วนตําบลผักขวง อ.ทองแสนขัน

 อบต.บ้านบึง

อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี

ราคา (ราคารวม) 95,000             

จํานวน (ชิ้น) 27         

( ) 94 500

ุ

124                อบต.เนินแจง

ราคา (ราคารวม) 94,500             

จํานวน (ชิ้น) 248        

ราคา (ราคารวม) 95,000             

อุบลราชธานี 125                อบต.ฝางคํา อําเภอสิรินธร



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

 ราคา  ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)              1

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

ํ ิ้

         1
 กระบี่

ี

 โรงเรียนเมืองกระบี่ อ.เมือง

โ ี ไ โ ้  จํานวน (ชิน)           112

 ราคา (ราคารวม)                 29,980

 จํานวน (ชิ้น)           166

         2

3

 กาญจนบุรี

 กาญจนบุรี

 โรงเรียนไทรโยคน้อยฯ

 โรงเรียนโสตศึกษาฯ

 ราคา (ราคารวม)                 29,880

 จํานวน (ชิ้น)              3

 ราคา (ราคารวม)                 29,800

         3

         4
 กาญจนบุรี  โรงเรียนราชประชาฯ

 จํานวน (ชิ้น)              2

 ราคา (ราคารวม)                 22,500

จํานวน (ชิ้น) 150

กาฬสินธุ์
 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

         5

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม  จานวน (ชน)           150

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           150

( ) 30 000

กาฬสินธุ์
 โรงเรยนแกวเสดจพทยาคม

กาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

         6

         7
 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)            10

 ราคา (ราคารวม)                 28,000

 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์         8



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)           160

 ราคา (ราคารวม)                 29,600

ํ ้

         9
 กําแพงเพชร

ํ

 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

โ ี ่ ้

 ตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง

ํ ํ ไ  จํานวน (ชิน)           160

 ราคา (ราคารวม)                 29,600

 จํานวน (ชิ้น)            70

       10

11

 กําแพงเพชร

 กําแพงเพชร

 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาคม

 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา

 ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม

 ตําบลถ้ํากระต่ายทอง อําเภอพราน

 ราคา (ราคารวม)                 29,725

 จํานวน (ชิ้น)           160

 ราคา (ราคารวม)                 29,600

       11

       12
 กําแพงเพชร

คม

 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

กระต่าย

 ตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ

 จํานวน (ชิ้น)              3

 ราคา (ราคารวม)                 10,000

จํานวน (ชิ้น) 6

       13
 ขอนแก่น

จันทบรี

 โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา 

ราชมังคลาภิเษก

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม  จานวน (ชน)              6

 ราคา (ราคารวม)                 30,100

 จํานวน (ชิ้น)              6

       14

       15

 จนทบุร

 จันทบุรี

 โรงเรยนแหลมสงหวทยาคม 

“อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”

 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร

 ราคา (ราคารวม)                 30,100

 จํานวน (ชิ้น)              6

 ราคา (ราคารวม)                 30,100
       16

 จันทบุรี  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

 ราคา  ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

ร ชน

 จํานวน (ชิ้น)              6

 ราคา (ราคารวม)                 30,100

ํ ิ้

       17
 จันทบุรี

ั ี

 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

โ ี โป่ ้ํ ้ ิ  จํานวน (ชิน)              6

 ราคา (ราคารวม)                 30,100

 จํานวน (ชิ้น)              6

       18

19

 จันทบุรี

 จันทบุรี

 โรงเรียนโป่งนําร้อนวิทยาคม

 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

 ราคา (ราคารวม)                 30,100

 จํานวน (ชิ้น)           100

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
ฉะเชิงเทรา

รร.ชําป่างามวิทยาคม
       20

       19

 จํานวน (ชิ้น)              2

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

จํานวน (ชิ้น) 160

       21
 ชลบุรี

ชัยนาท

 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี

โรงเรียนสาครพิทยาคม  จานวน (ชน)           160

 ราคา (ราคารวม)                 30,400

 จํานวน (ชิ้น)              1

( ) 30 000

       22

       23

 ชยนาท

 ชัยภูมิ

 โรงเรยนสาครพทยาคม

(โรงเรียนพลังงานชุมชน)

 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

ํ ้ ํ ี  ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)              1

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
       24

 ชัยภูมิ

ตาบลบานเพชร อาเภอภูเขยว

 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 

ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

 ราคา  ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

ร ชน

 จํานวน (ชิ้น)            10

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

ํ ิ้

       25
 ชุมพร  โรงเรียนปะทิววิทยา

โ ี ่ ั ิ  จํานวน (ชิน)            10

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)            72

       26

27

 ชุมพร

 เชียงราย

 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา ตําบ

 ราคา (ราคารวม)                 29,908

 จํานวน (ชิ้น)            72

 ราคา (ราคารวม)                 29,908

       27

       28
 เชียงราย

แม่สลองใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง

 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

อําเภอเวียงชัย

 จํานวน (ชิ้น)            72

 ราคา (ราคารวม)                 29,908

จํานวน (ชิ้น) 72

       29
 เชียงราย

เชียงราย

 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

 อําเภอเวียงเชียงรุ้ง

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  จานวน (ชน)            72

 ราคา (ราคารวม)                 29,908

 จํานวน (ชิ้น)            72

( ) 29 908

       30

       31

 เชยงราย

 เชียงราย

 โรงเรยนแมลาววทยาคม 

อําเภอแม่ลาว

 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

ํ ี ป่ ป้  ราคา (ราคารวม)                 29,908

 จํานวน (ชิ้น)            72

 ราคา (ราคารวม)                 29,908
       32

 เชียงราย

อาเภอเวยงปาเปา

 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 

อําเภอเชียงของ



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)              6

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

ํ ้

       33
 เชียงใหม่

ี ใ ่

 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

โ ี ี  จํานวน (ชิน)              8

 ราคา (ราคารวม)                 33,900

 จํานวน (ชิ้น)              9

       34

35

 เชียงใหม่

 เชียงใหม่

 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

 ราคา (ราคารวม)                 26,900

 จํานวน (ชิ้น)              4

 ราคา (ราคารวม)                 39,500

       35

       36
 เชียงใหม่  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

 จํานวน (ชิ้น)              2

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

จํานวน (ชิ้น) 2

       37
 ตรัง

ตรัง

 โรงเรียนวัดหนองเป็ด

โรงเรียนบ้านไทรงาม  จานวน (ชน)              2

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)            11

       38

       39

 ตรง

 ตราด

 โรงเรยนบานไทรงาม

 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง  อําเภอเขาสมิง

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)              2

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
       40

 ตราด  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  อําเภอคลองใหญ่



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

 ราคา  ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 จํานวน (ชิ้น)              2

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

จํานวน (ชิ้น) 167

       41
 ตราด

ตาก

 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ต

 อําเภอบ่อไร่

 จานวน (ชน)           167

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           167

       42

       43

 ตาก

 ตาก

 โรงเรยนสามเงาวทยาคม ต.

สามเงา

 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย   ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           120

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
       44

 นครปฐม  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

 จํานวน (ชิ้น)           120

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           120

       45

46

 นครปฐม

 นครปฐม

 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู 

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)              4

ราคา (ราคารวม) 30 000

 โรงเรียนรามราชพิทยาคม   

ต.รามราช อ.ท่าอุเทน
นครพนม       47

       46
(โชติประชานุเคราะห์)

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)              4

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

ุ

 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา      

ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน
นครพนม       48



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

 ราคา  ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

ร ชน

 จํานวน (ชิ้น)              6

 ราคา (ราคารวม)                 33,500

ํ ิ้

 โรงเรียนเฉลิมราษฎร์ประชา

อุทิศ
       49 นครศรีธรรมราช

 จํานวน (ชิน)           150

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           150

นครศรีธรรมราช โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

นครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพน

       50

51
 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)              7

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

นครศรธรรมราช โรงเรยนปากพูน       51

       52
 นครสวรรค์  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

 จํานวน (ชิ้น)            55

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

จํานวน (ชิ้น) 20

       53
 นครสวรรค์

นครราชสีมา

 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุ

เคราะห์

รร บ้านโพนทอง  จานวน (ชน)            20

 ราคา (ราคารวม)                  2,000

 จํานวน (ชิ้น)            20

( ) 2 000

       54

       55

 นครราชสมา

 นครราชสีมา

 รร.บานโพนทอง

 รร.ชินวงศ์อุปถัมภ์

 ราคา (ราคารวม)                  2,000

 จํานวน (ชิ้น)            20

 ราคา (ราคารวม)                  2,000
       56

 นครราชสีมา  รร.วังหินประชาสรรค์



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

 ราคา  ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)           180

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

ํ ิ้

       57
 นนทบุรี

ิ

 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โ ี ิ ์ ื  จํานวน (ชิน)           215

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           215

       58

59

 นราธิวาส

 นราธิวาส

 โรงเรียนนราวิทย์

 โรงเรียนร่มเกล้า

  อ.เมือง

 อ.ยี่งอ

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)            14

 ราคา (ราคารวม)                 28,600

       59

       60
 น่าน  โรงเรียนสา  อําเภอเวียงสา

 จํานวน (ชิ้น)           270

 ราคา (ราคารวม)                 29,970

จํานวน (ชิ้น) 270

       61
 บึงกาฬ

บึงกาฬ

 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  จานวน (ชน)           270

 ราคา (ราคารวม)                 29,970

 จํานวน (ชิ้น)           141

( ) 30 000

       62

       63

 บงกาฬ

 บุรีรัมย์

 โรงเรยนหนองยองพทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก

 โรงเรียนภัทรบพิตร  อ.เมืองบุรีรัมย์

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           175

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
       64

 ประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนห้วยยางวิทยา



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

 ราคา  ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

ร ชน

 จํานวน (ชิ้น)            44

 ราคา (ราคารวม)                 29,900

ํ ิ้

       65
 ประจวบคีรีขันธ์

ป ี ี

 โรงเรียนบ้านในล็อค

โ ี ่ ้ ป ี ี  จํานวน (ชิน)            55

 ราคา (ราคารวม)                 30,006

 จํานวน (ชิ้น)            55

       66

67

 ปราจีนบุรี

 ปราจีนบุรี

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง

 ราคา (ราคารวม)                 30,006

 จํานวน (ชิ้น)           424

 ราคา (ราคารวม)                 67,840

       67

       68
 ปัตตานี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 40 จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิ

 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  จํานวน (ชิ้น)           100

 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง  ราคา (ราคารวม)                 16,000

โรงเรียนวฒิชัยวิทยา จํานวน (ชิ้น) 36

       69
 ปัตตานี

ปัตตานี  โรงเรยนวุฒชยวทยา  จานวน (ชน)            36

 ต.ดอน อ.ปะนาเระ  ราคา (ราคารวม)                  5,760

 จํานวน (ชิ้น)           100

( ) 30 000

       70

       71

 ปตตาน

 พะเยา  โรงเรียนพะเยาประสาทน์วิทย์

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)            35

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
       72

 พะเยา  โรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)              4

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

ํ ้

       73
 พังงา

ั

 โรงเรียนทับปุดวิทยา

ี  จํานวน (ชิน)           150

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           158

       74

75

พัทลุง

พัทลุง

ร.ร ศรีบรรพตพิทยาคม

ร.ร มัธยมเกาะหมาก

 ราคา (ราคารวม)                 29,950

 จํานวน (ชิ้น)              3

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

       75

       76
 พิษณุโลก  ร.ร.วังน้ําคู้ศึกษา

 จํานวน (ชิ้น)           194

 ราคา (ราคารวม)                 29,876

จํานวน (ชิ้น) 150

       77
 เพชรบุรี  โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

โรงเรียนพัชรพิทยาคม อ เมืองเพชรบรณ์  จานวน (ชน)           150

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           150

       78

       79

โรงเรยนพชรพทยาคม

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

 อ.เมองเพชรบูรณ

 อ.หล่มสัก

 เพชรบูรณ์

 เพชรบูรณ์
 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           220

 ราคา (ราคารวม)                 29,700
       80

 แพร่  โรงเรียนเมืองแพร่

ู



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)           230

 ราคา (ราคารวม)                 28,250

ํ ้

       81
 แพร่

็

 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

โ ี ั  จํานวน (ชิน)           192

 ราคา (ราคารวม)                 29,968

 จํานวน (ชิ้น)           150

       82

83

 ภูเก็ต

 มหาสารคาม

 โรงเรียนพลังงานชุมชน

รร.สตรีภูเก็ต

 รร.บ้านกุดน้ําใส

อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 ราคา (ราคารวม)                 28,200

 จํานวน (ชิ้น)              1

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

       83

       84
 มุกดาหาร  โรงเรียนดงมอนวิทยาคม อ.

เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

 จํานวน (ชิ้น)              1

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

จํานวน (ชิ้น) 6

       85
 มุกดาหาร

มกดาหาร

ุ ุ

 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ต.

บ้านเหล่า อ.คําชะอี  จ.

โรงเรียนหนองสงสามัคคีวิทยา

 ต.บ้านเหล่า อ.คําชะอี  จ.มุกดาหาร

ต หนองสงเหนือ อ หนองสง จ  จานวน (ชน)              6

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           250

       86

       87

 มุกดาหาร

แม่ฮ่องสอน

 โรงเรยนหนองสูงสามคควทยา

 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง 

โรงเรียนเทศบาลเมือง

่ ่

  ต.หนองสูงเหนอ อ.หนองสูง จ.

มุกดาหาร

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)            60

 ราคา (ราคารวม)                 29,500
       88

 ยโสธร

แม่ฮ่องสอน

 3.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.

กุดชุม จ.ยโสธร



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)            60

 ราคา (ราคารวม)                 29,500

้

       89
 ยโสธร

โ

 4โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 

ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล  จ.

โ ี ้ ้  จํานวน (ชิน)            60

 ราคา (ราคารวม)                 29,500

 จํานวน (ชิ้น)            74

       90

91

 ยโสธร

ยะลา

 5.โรงเรียนค้อว้งวิทยาคม อ.

ค้อวัง จ.ยโสธร

รร.เบตง "วีระราษฎร์"ประสาน

 ราคา (ราคารวม)                 30,032

 จํานวน (ชิ้น)           160

 ราคา (ราคารวม)                 30,080

       91

       92
ยะลา รร.คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ

 จํานวน (ชิ้น)           160

 ราคา (ราคารวม)                 30,080

จํานวน (ชิ้น) 300

       93

ยะลา

ยะลา รร.พัฒนาอิสลามวิทยา

รร พัฒนาวิทยา  จานวน (ชน)           300

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           160

       94

       95

ยะลา

ยะลา

รร.พฒนาวทยา

รร.สุธิศาสน์วิทยา

 ราคา (ราคารวม)                 30,080

 จํานวน (ชิ้น)           150

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
       96

ระนอง โรงเรียนปากจั่นวิทยา



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)              1

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

้

       97
ระนอง โรงเรียนบ้านหาดจิก

โ ี  จํานวน (ชิน)           182

 ราคา (ราคารวม)                 29,990

 จํานวน (ชิ้น)              6

       98

99

ระนอง โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร

ร.ร.วัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือราชบุรี

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)              6

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

       99

     100

ประชาสงเคราะห์)

ร.ร.บ้านโป่งกระทิงบนราชบุรี

 จํานวน (ชิ้น)              6

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

จํานวน (ชิ้น) 240

     101

ร้อยเอ็ด

ร.ร.วัดน้ําพุ

ร ร สตรีศึกษา

ราชบุรี

 จานวน (ชน)           240

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           240

     102

     103

 รอยเอด

 ร้อยเอ็ด

 ร.ร.สตรศกษา

 ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           100

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
     104

 ลําปาง  โรงเรียนเถินวิทยา



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)              4

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

้

     105
 ลําปาง  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา 

รัชดาภิเษก

โ ี ่  จํานวน (ชิน)              2

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)              1

     106

107

 ลําปาง

 ศรีสะเกษ

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา

 โรงเรียนบึงบูรพ์

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           107

 ราคา (ราคารวม)                 29,960

     107

     108
 เลย  โรงเรียนต้นแบบพลังงาน

ชุมชน (โรงเรียนท่าลี่วิทยา)

 จํานวน (ชิ้น)           107

 ราคา (ราคารวม)                 29,960

จํานวน (ชิ้น) 158

     109
 เลย

สกลนคร

ุ

 โรงเรียนต้นแบบพลังงาน

ชุมชน (โรงเรียนเชียงกลมวิทยา)

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  จานวน (ชน)           158

 ราคา (ราคารวม)                 29,862

 จํานวน (ชิ้น)           158

     110

     111

 สกลนคร

 สกลนคร

โรงเรยนทาแรศกษา

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

 ราคา (ราคารวม)                 29,862

 จํานวน (ชิ้น)           214

 ราคา (ราคารวม)                 29,960
     112

 สงขลา รร.กอบกุลวิทยาคม



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)           214

 ราคา (ราคารวม)                 29,960

้

     113
 สงขลา รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ึ  จํานวน (ชิน)           172

 ราคา (ราคารวม)                 30,960

 จํานวน (ชิ้น)           161

     114

115

 สตูล

 สระบุรี

 ร.ร.พัฒนาการศึกษามูลนิธิ

 รร.บ้านหมอ

 ราคา (ราคารวม)                 30,147

 จํานวน (ชิ้น)              1

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

     115

     116
 สระแก้ว  รร.บ้านแก้งวิทยา

 จํานวน (ชิ้น)           200

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

จํานวน (ชิ้น) 200

     117
 สิงห์บุรี

สิงห์บรี

 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 

อําเภอท่าช้าง

โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม  จานวน (ชน)           200

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           200

     118

     119

 สงหบุร

 สิงห์บุรี

 โรงเรยนศรวนตวทยาคม 

อําเภออินทร์บุรี

 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 

์ ี  ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           182

 ราคา (ราคารวม)                 29,050
     120

 สุพรรณบุรี

อําเภออินทร์บุรี

 รร วังหว้าราฎษร์สามัคคี



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)           185

 ราคา (ราคารวม)                 29,200
     121

 สุพรรณบุรี  รร บรรหาร แจ่มใส 6

 จํานวน (ชิ้น)            34

 ราคา (ราคารวม)                 29,930

จํานวน (ชิ้น) 1

     122
 สุราษฎร์ธานี

สราษฎร์ธานี

 โรงเรียนบ้านทับใหม่

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จานวน (ชน)              1

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)            17

     123

     124

 สุราษฎรธาน

 สุราษฎร์ธานี

 โรงเรยนเทพมตรศกษา

 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน

 ราคา (ราคารวม)                 29,896

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ต.เมืองลีง 

อ.จอมพระ

 จํานวน (ชิ้น)           120

     125

 สุรินทร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอน

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           120

ราคา (ราคารวม) 30 000
     126

 สุรินทร์ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา ต.

หนองบัวทอง อ รัตนบรี  ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           120

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
     127

 สุรินทร์

หนองบวทอง อ.รตนบุร

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.

บ้านไทร อ.ปราสาท



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)           120

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

้

     128
 สุรินทร์ โรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ อ.

รัตนบุรี

โ ี  จํานวน (ชิน)              4

 ราคา (ราคารวม)                 32,000

 จํานวน (ชิ้น)            56

     129

130

 สมุทรปราการ

 สมุทรปราการ

 โรงเรียนมหาภาพกระจาด

ทองอุปถัมภ์

 โรงเรียนวัดแพรกษา

 ราคา (ราคารวม)                 31,000

 จํานวน (ชิ้น)           210

 ราคา (ราคารวม)                 29,950

     130

     131
 สมุทรสงคราม  โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่ม

ประชานุกูล)

 จํานวน (ชิ้น)              4

 ราคา (ราคารวม)                 29,800

จํานวน (ชิ้น) 67

     132
หนองคาย

หนองคาย

ุ ู

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา

 อําเภอเมืองหนองคาย

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  จานวน (ชน)            67

 ราคา (ราคารวม)                 30,075

 จํานวน (ชิ้น)           125

     133

     134

หนองคาย

หนองคาย

โรงเรยนปากสวยพทยาคม 

อําเภอโพนพิสัย

โรงเรียนสังคมวิทยา อําเภอ

 ราคา (ราคารวม)                 30,100

 จํานวน (ชิ้น)              2

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
     135

 หนองคาย

สังคม

 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 

อําเภอท่าบ่อ



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ราคา ชิ้น

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชน

 จํานวน (ชิ้น)              6

 ราคา (ราคารวม)                 28,350
     136

หนองบัวลําภู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

 จํานวน (ชิ้น)           159

 ราคา (ราคารวม)                 29,892

้

     137
 อ่างทอง  โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

 จํานวน (ชิ้น)           150

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

จํานวน (ชิ้น) 150

     138
โรงเรียนเทศบาลอํานาจ

โรงเรียนอนบาลลืออํานาจ

อําเภอลืออํานาจ

อําเภอลืออํานาจ

อํานาจเจริญ

 จานวน (ชน)           150

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           120

     139

140
 อุดรธานี

โรงเรยนอนุบาลลออานาจ

 ร.ร.ชุมชนกุดหมากไฟ

อาเภอลออานาจ
อํานาจเจริญ

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           120

ราคา (ราคารวม) 30 000

     140

     141
 อุดรธานี  ร.ร.บ้านทับไฮ

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           250

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
     142

 อุตรดิตถ์  โรงเรียนน้ําริดวิทยา 

(โรงเรียนต้นแบบพัลงงาน

 อ.เมืองอุตรดิตถ์



่ ิ โ โ ี โ ี ใ ปี ป ( )

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
การสง่เสรมิเทคโนโลยขีอง โรงเรยีน ในปีงบประมาณ 2562 (งบอดุหนุน 2563)

ิ้

 รวม
 ลําดับ  จังหวัด  ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)  พื้นที่  ความต้องการ

 ราคา  ชิน

 จํานวน (ชิ้น)            10

 ราคา (ราคารวม)                 30,000
     143

 อุตรดิตถ์  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 

(โรงเรียนต้นแบบพัลงงาน

 อ.ท่าปลา

( ) ,

 จํานวน (ชิ้น)              2

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

้

     144
 อุตรดิตถ์

(

 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 

(โรงเรียนต้นแบบพัลงงาน

  อ.เมืองอุตรดิตถ์

 จํานวน (ชิ้น)              5

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)              5

     145
 อุทัยธานี

 อุทัยธานี

 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา ( )

 ราคา (ราคารวม)                 30,000

 จํานวน (ชิ้น)           276

     146

     147

ุ

 อุบลราชธานี

ญ

ลัย อุทัยธานี

 โรงเรียนพลังงานชุมชน  ตําบลฝางคํา อําเภอสิรินธร

 ราคา (ราคารวม)                 29,980โรงเรียนบ้านคําก้อม



กจิกรรมสําหรับพลงังานจังหวดักจกรรมสาหรบพลงงานจงหวด



ิ ํ ั ป ิ ั ั ี่ ี

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
1.กจิกรรมสําหรับ อปท.บรหิารจัดการพลังงานทดีี

ลําดบั กจิกรรม พย 
62

ธค 
62

มค
63

กพ
63

มคี
63

เมย
63

พค
63

มยิ
63

กค
63

สค
6362 62 63 63 63 63 63 63 63 63

1. ลงพืน้ที ่ชีแ้จงโครงการ ตัง้คณะทํางาน
2 เก็บขอ้มลู (คา่ความเชือ่มั่น 95 %) โดย

ี ์ ้ ั ิชมุชน การคยีข์อ้มลูชมุชนรับผดิชอบ
3 วเิคราะหค์วามตอ้งการในการสง่เสรมิ

เทคโนโลยพีลังงานเบือ้งตน้
4 ศกึษาดงูานดา้นพลังงานพรอ้มจัดทําแผน

พลังงานทีม่คีวามเหมาะสมกบัชมุชน
5 ผลักดนัแผนพลังงานใหบ้รรจเุขา้

แผนพัฒนาอปท.
6 สรา้งแรงจงูใจในการประหยดัพลังงาน

เชน่ กจิกรรมประกวดบา้นตน้แบบ
ป ั ั ื ฝึ ้ประหยัดพลังงาน หรอื ฝึกอบรมดา้น
พลังงานทดแทน

7 จัดงานรณรงคก์ารประหยัดพลังงานใน
ชมชน ประกาศการใชแ้ผนพลังงานชมุชน ประกาศการใชแผนพลงงาน

8 สรปุบทเรยีน และจัดทําเอกสารสรปุ



ิ ํ ั ป ิ ั ั ี่ ี

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
1.กจิกรรมสําหรับ อปท.บรหิารจัดการพลังงานทดีี

เนือ้หาความรูท้ีค่วรถา่ยทอดใหก้บั อส.พน. และ ประชาชนในโครงการ
อส.พน. ประชาชนท ัว่ไป

พลงังานเรือ่งใกลต้วั (การใชพ้ลงังานของเรา-ผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน
– พลงังานไฟฟ้ามาจากไหน – พลงังานทดแทน - การอนุรักษ์พลงังาน
การคดิคา่ไฟฟ้า

ใ ป ไฟฟการจัดการพลงังานในระดบัประเทศ (ไฟฟ้า 
– นํ้ามนั – แกส๊ )
การจัดการพลงังานในระดบัชมชน / การการจดการพลงงานในระดบชมุชน / การ
จัดทําแผนพลงังานในระดบัตําบล / การ
เขยีนโครงการดา้นพลงังาน
พลงังานทดแทนในบา้นเรา การใช ้
ประโยชนแ์ละการนําไปใชป้ระโยชน์
การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ



ิ ํ ั ป ิ ั ั ี่ ี

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563

ตวัชีว้ดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ประเมนิผลจากขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่งๆ
ระดับที ่1 : ม ีอส.พน. ไมน่อ้ยกวา่ 20 คนตอ่  รายชือ่ อส.พน. และคําสัง่การแตง่ตัง้ อส.พน.

1.KPI กจิกรรมสําหรับ อปท.บรหิารจัดการพลังงานทดีี

อปท.และตอ้งกระจายทกุหมูบ่า้น
ระดับที ่2 : จัดทําขอ้มลูสถานภาพพลังงาน โดย
การเก็บขอ้มลูการใชพ้ลังงานของครัวเรอืนตาม

 สรปุผลขอ้มลูการเก็บขอ้มลู
 สรุปผลและวเิคราะหก์ารใชพ้ลังงานของตําบล ู

หลกัการของยามาเน่ ความเชือ่มัน่ 95%
ุ

และศกัยภาพดา้นพลงังานของชมุชนทีม่ ี
 สมดลุพลงังาน ปีปัจจบุนั และ ปัจจบุนั+5
 ภาพการเก็บขอ้มลูู

ระดับที ่3 : จัดทําแผนพลงังานชมุชน  แผนพลังงานชุมชน 5 ดา้น แผนพลังงาน
ทดแทน / แผนอนุรักษ์พลังงาน / แผนสรา้ง
บคุคลากรดา้นพลงังานประจําชมุชน / แผนการ

่
ุ ุ /
ฟื้นฟธูรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม / แผนดา้นการ
บรูณการพลงังานกบัมติอิืน่ๆ

 กิจกรรม นําร่องด า้นพลั งงาน  ที่ต อ้งการ
ดําเนนิงานในปี 2564 

ระดับที ่4 : กจิกรรมดา้นพลงังานทีเ่กดิจากแผน
พลงังานชมุชน

 เอกสารสรปุผลการดําเนนิงาน
 ภาพถา่ยการดําเนนิกจิกรรมุ

ระดับที ่5 :อปท. มกีารบรรจกุจิกรรมหรอื
โครงการดา้นพลงังานเขา้สูแ่ผนพัฒนา อปท.

 หนังสือยืนยันจาก อปท. ในการบรรจุแผน
พลังงานหรือกิจกรรมดา้นพลังงาน  เขา้สู่
แผนพัฒนา อปท.



2 ิ ํ ั โ ี ั

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563

ลําดบั กจิกรรม พย 
62

ธค 
62

มค
63

กพ
63

มคี
63

เมย
63

พค
63

มยิ
63

กค
63

สค
63

2.กจิกรรมสําหรับ โรงเรยีนพลังงานชมุชน  

1 ชีแ้จงการดําเนนิงาน จัดทํา MOU และตัง้
คณะทํางานของโครงการ / ใหค้วามรู ้
พลังงานกบัชวีติประจําวนักบั นร.

2 ออกแบบและฝึกอบรมการเก็บขอ้มลู
- การใชพ้ลังงานของโรงเรยีน  ไฟฟ้า 
แกส๊ นํ้ามัน ฟืน/ถา่น 
ั /ิ ้ ้ ั /- ทัศนคต/ิความรูด้า้นพลังงานของ นร. / 

คณุครใูนโรงเรยีน

3 รว่มกบัคณะทํางานจัดทําแผนพลังงานใน3 รวมกบคณะทางานจดทาแผนพลงงานใน
โรงเรยีน 

4 จัดงานรณรงคเ์รือ่งพลังงานในโรงเรยีน
หรอืนอกรัว้โรงเรยีนหรอนอกรวโรงเรยน

5 ผลักดนัใหม้ชีมรวมหรอืชมุนุมรักษ์
พลังงานในโรงเรยีน 

7 สรปุผลการดําเนนิงาน

8 จัดทํารายงานฉบบัสมบรูณ์



2 ิ ํ ั โ ี ั

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563

เนือ้หาความรท้ีค่วรถา่ยทอดใหก้บั นักเรยีน

2.กจิกรรมสําหรับ โรงเรยีนพลังงานชมุชน  

เนอหาความรทูควรถายทอดใหกบ นกเรยน

พลงังานในชวีติประจําวนั /การคดิคา่ไฟฟ้า / การเกบ็ขอ้มลูการใชพ้ลงังาน
ใ โ ี / ใ ้ ัในโรงเรยีน / ผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน
การจัดการพลงังานในระดบัโลก - ประเทศ (ไฟฟ้า – นํ้ามนั – แกส๊ )

ั ํ ั ใ ั โ ีการจัดทําแผนพลงังานในระดบัโรงเรยีน
พลงังานทดแทนในบา้นเรา การใชป้ระโยชนแ์ละการนําไปใชป้ระโยชน์

ใ ้ ั ่ ปี ิ ิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
อืน่ๆ ตามสมควร



2 ิ ํ ั โ ี ั

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
2.KPI กจิกรรมสําหรับ โรงเรยีนพลังงานชมุชน  

ตวัชีว้ดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ประเมนิผลจากขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่งๆ
 สรุปผลและวิเคราะห์การใชพ้ลังงานของ

โ ีระดับที ่1 : จัดทําขอ้มลูสถานภาพพลังงานของ
โรงเรยีน

โรงเรยีน  
 สมดลุพลงังาน ปีปัจจบุนั และ ปัจจบุนั+5
 ทัศนคตขิอง นักเรยีนตอ่เรือ่งพลงังาน
 ภาพการเก็บขอ้มล ภาพการเกบขอมลู 

ระดับที่ 2 : ชมรมทีม่กีจิกรรมดา้นพลงังาน หรอื

 เอกสารที่แสดงใหเ้ห็นการเกดิขึน้ของชมรม
ดา้นพลงังานในโรงเรยีน ประกอบไปดว้ย
 วัตถประสงคช์องชมรมระดบท 2 : ชมรมทมกจกรรมดานพลงงาน หรอ

วตัถปุระสงคใ์นการทํากจิกรรมดา้นพลงังาน ใน
โรงเรยีน 

 วตถปุระสงคชองชมรม 
 รายชือ่สมาชกิ
 กจิกรรมทีช่มรมจะดําเนนิงานในปี 64-65   
 สรปุ ปัจจัยทีท่ําใหส้ามารถผลักดันกจิกรรมุ
นีไ้ด ้

ระดับที ่3 : จัดทําแผนพลงังานประจําโรงเรยีน  เอกสารแผนพลังงานของโรงเรียน และ 
กจิกรรมดา้นพลงังานทีจ่ะสง่เสรมิในปี 2564

เ อ ก ส า ร ส ร ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น สิ่ ง ที่



3 ิ ํ ั ป ป ั ั ไฟฟ้ 6 ป (2 62)

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
3.กจิกรรมสําหรับ อปท.ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 76  อปท. (2562) 

ลําดบั กจิกรรม พย 
62

ธค 
62

มค
63

กพ
63

มคี
63

เมย
63

พค
63

มยิ
63

กค
63

สค
6362 62 63 63 63 63 63 63 63 63

1 จัดประชมุปลกุและปรับปรงุแผน 
2 สรรหาครัวเรอืนตน้แบบจัดเจ็บบัญชี

พลังงานครัวเรอืน 50 ครัวเรอืน (ตอ้งมีพลงงานครวเรอน 50 ครวเรอน (ตองม
การชีแ้จงครัวเรอืนในการกรอก)

3 จัดเก็บขอ้มลูเพือ่ทําการวเิคราะหผ์ลการ
ดําเนนิงานทีผ่า่นมา (คา่ความเชือ่มั่น 95ดาเนนงานทผานมา (คาความเชอมน 95 
%)

4 จัดซือ้จัดจา้งเทคโนโลยพีลงังาน 
(งบอดหนน)(งบอดุหนุน)

5 ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การผลติ
เทคโนโลยพีลังงาน หรอื การประหยัด
พลงังานในครัวเรอืนงง

6 จัดกจิกรรมรณรงคเ์รือ่งพลังงาน และ
สง่เสรมิเทคโนโลยพีลังงาน

7 สรปผลการจัดทําบัญชพีลังงานครัวเรอืน7 สรปุผลการจดทาบญชพลงงานครวเรอน
8 สรปุผลการเปรยีบเทยีบของ 8 ตัวชีว้ดั
9 จัดทํารายงานฉบบัสมบรูณ์



ํ ั ป ป ั ั ไฟฟ ป

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563

เนือ้หาความรท้ีค่วรถา่ยทอดใหก้บั อส.พน.

3.กจิกรรมสําหรับ อปท.ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 76  อปท. (2561) 

เนอหาความรทูควรถายทอดใหกบ อส.พน.

การเขยีนโครงการดา้นพลงังาน เพือ่เสนอกบัแหลง่ทนุอืน่ๆ
การเป็นวทิยากรดา้นพลงังาน
- การจัดการพลงังาน
- ผผ้ลติเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน- ผผูลตเทคโนโลยดานพลงงานทดแทน 
การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
อืน่ๆ ตามสมควรอนๆ ตามสมควร



โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
3.KPI กจิกรรมสําหรับ  76  อปท. (2562) 

ตวัชีว้ดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ประเมนิผลจากขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่งๆ

ระดบัที ่1 : จัดทําบญัชพีลงังานครัวเรอืน
กบั  รายชือ่ครัวเรอืนตน้แบบ 50 ครัวเรอืน
ครัวเรอืนตน้แบบ อปท.ละ 50 ครัวเรอืน 

 สรปผลขอ้มลการเก็บขอ้มล
ระดบัที ่2 : จัดทําสถานภาพพลงังาน โดย
การเก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังานของครัวเรอืน
ตามหลกัการของยามาเน่ ความเชือ่มั่น

 สรปุผลขอมลูการเกบขอมลู
 สรุปผลและวเิคราะหก์ารใชพ้ลังงานของ
ตําบล และศักยภาพดา้นพลังงานของ
ชมชนทีม่ีตามหลกการของยามาเน ความเชอมน 

95%
ชมุชนทม 

 สมดลุพลงังาน  
 ภาพการเก็บขอ้มลู

ระดบัที ่3 : การสง่เสรมิกจิกรรมดา้น
พลงังาน

 เอกสารสรุปการส่งเสริมกิจกรรมดา้น
พลงังานของชมุชน



ิ ํ ั โ ี ั (2 62)

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
4.กจิกรรมสําหรับ โรงเรยีนพลังงานชมุชน (2562) 

ลําดบั กจิกรรม พย 
62

ธค 
62

มค
63

กพ
63

มคี
63

เมย
63

พค
63

มยิ
63

กค
63

สค
6362 62 63 63 63 63 63 63 63 63

1 จัดประชมุปลกุและปรับปรงุแผน 
2 จัดเก็บขอ้มลู การใชพ้ลังงานในโรงเรยีน

้3 จัดซือ้จัดจา้งเทคโนโลยพีลงังาน 
(งบอดุหนุน)

4 จัดกจิกรรมรณรงคเ์รือ่งพลังงาน และ
่ โ โ ี ัสง่เสรมิเทคโนโลยพีลังงาน

5 สรปุผลการดําเนนิงาน
6 จัดทํารายงานฉบบัสมบรูณ์ู



5 ํ ิ ใ โ ้ ิ ์ 70 30

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
5.การดาํเนนิการในงบอดุหนนุ โรงอบแหง้แสงอาทติย ์70-30

ประกาศรับสมัคร กลุม่แปร กลุม่แปรรปูผลติภัณฑ์

การดําเนนิงานสว่น สพจ.

รปูผลติภัณฑ์ เขยีนใบสมัครเขา้มาการดาํเนนิงาน สสช.
• คูม่อืการปฏบิัตงิานในงบอดุหนุน

สว่นกลาง
สพจ. 
ใหค้ํานํา
ทาง

สวนกลาง
คดักรอง

แจง้กลุม่แปรรปู
•สง่เอกสารหลักฐานใหค้รบ เชน่ 
ใบรับรองกลุม่ / หนังสอืยนิยอมใชท้ี่

็

วชิาการสพจ.ดาํเนนิการ
•เปิดบัญช ีตามประกาศระเบยีบการใช ้
งบอดุหนุน

ื้ • จัดเก็บขอ้มลูกอ่นการใชง้าน
•จดัทาํฐานพืน้ของโรงอบแหง้
•จดัทาํช ัน้ตากผลติภณัฑ์ตรวจสอบ

ชมชน

•ประกาศการจัดซอืจัดจา้ง ใหไ้ดผู้ร้ับจา้งกอ่น 
20 พย. 2561
•วางฎกีา เพือ่นําเงนิเขา้บญัชกีระแสรายวนั

ชมุชน
สมทบ

สพจ ใหผ้ร้ับจา้ง
สพจ.

• ลงเลขทะเบยีนพัสด

ผา่น
*** กอ่นดงึเงนิออกจากระบบตอ้งมัน่ใจวา่
สามารถดําเนนิการไดแ้น่นอน***

สพจ.ใหผรูบจาง
ดําเนนิการกอ่สรา้ง
ระบบอบแหง้

• ลงเลขทะเบยนพสดุ
• สง่มอบพัสดกุบักลุม่เป้าหมาย
• โอนเงนิคนืคลัง กรณีมเีงนิ
เหลอืจากการจัดซือ้จัดจา้ง



โ ์ ไ โ ้ ้

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563
5.KPI โรงอบแหง้แสงอาทติย ์3x4 และ ไบโอแกส๊จากนําทงิยางพารา

ตวัชีว้ดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ประเมนิผลจากขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่งๆ

ระดับที ่1 : ภาพกอ่น-หลงัการปรับปรังระบบ
 ใบสมัครการเขา้ร่วมโครงการ และการยนิยอม

การใชท้ีด่นิจากผูถ้อืกรรมสทิธิ์
 ภาพถ่ายการดําเนินกจิกรรม ก่อน และ หลังภาพถายการดาเนนกจกรรม กอน และ หลง

ปรับปรงุ
 ภาพระหวา่งการกอ่นสรา้ง – เสร็จ
 การมสีว่นรว่มของชมชน/กลม่เป้าหมาย

ระดับที ่2 :  สรปุผลการกอ่สรา้ง

 การมสวนรวมของชมุชน/กลมุเปาหมาย
 ภ า พ ห ลั ก ฐ า น ก า ร ก่ อ ส ร ้า ง ข อ ง

กลุม่เป้าหมาย หรอื ใบเสร็จและการตรวจ
รับระบบของกลม่เป้าหมาย และ สพจรบระบบของกลมุเปาหมาย และ สพจ.

 บัญชทีีแ่สดงถงึเงนิทีจ่ะนํามาซ่อมบํารุง
ในอนาคต

ระดับที ่3 :  สรปุผลการสง่มอบเทคโนโลยตีาม
ระเบยีบการใชง้บอดุหนุน   ภาพหลกัฐานการสง่มอบตา่งๆ

ระดับที ่4 : สรปุผลการสง่เสรมิกบักลุม่เป้าหมาย
สามารถลดการใชพ้ลงังานหรอืระยะเวลา 

 สรุปขอ้มูลการใชพ้ลังงาน/ระยะเวลา/ปรมิาณ
ผลผลติ/ปรมิาณของผลผลติทีเ่สยีหาย จาก
ระบบ  กอ่น-หลงั  



4 การลงทะเบยีนและจา่ยออกจากทะเบยีน (งบอดหนน)

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดบัตําบล และเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 2563

เจา้หนา้ทีไ่ดร้ับมอบพัสดุ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการ
บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 25660 ขอ้ 203

4.การลงทะเบยนและจายออกจากทะเบยน (งบอดุหนุน) 

จําแนกประเภทวสัด/ุครภุณัฑ/์
สิง่กอ่สรา้ง 

ตามหนังสอืสํานักงบประมาณ ที ่นร 0704/ว 37 ลงวนัที ่6 
มกราคม 2559 แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ัดเป็นวสัดแุละ
ครภุณัฑ ์และตามคํานยิาม มาตรา 4 พรบ.จัดซือ้จัดจา้งฯ

ลงทะเบยีน (ออกหมายเลข) ตามบนัทกึ ที ่พน 0201.4/8269 ลงวันที ่28 กนัยายน 2561 
เรือ่ง การดําเนนิการลงบญัชหีรอืทะเบยีนเพือ่ควบคมุพัสด ุ(สบก.) 

บนัทกึทรัพยส์นิในระบบ GFMIS

ํ ่ ัส

จดัทาํบนัทกึเสนอ ผจว. อนุมตัใิหโ้อนพสัดตุามวตัถปุระสงค์
ของโครงการ ตามหนังสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 
0405.2/055769 ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2560 และ หนังสอื ดว่น
ทีส่ด ที่ กค (กวจ) 0405 2/037999 ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2561จาหนายพัสดุ

สง่มอบพัสด

ทสดุ ท กค (กวจ) 0405.2/037999 ลงวนท 13 กนยายน 2561

สง่มอบใหก้บักลุม่เป้าหมาย โดยมหีลกัฐานการสง่มอบ-รับมอบไว ้
ตอ่กนัสงมอบพสดุ ตอกน

ลงจา่ยออกทะเบยีน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการ
บรหิารพัสดภาครัฐ พ ศ 2560 ขอ้ 218บรหารพสดภุาครฐ พ.ศ. 2560 ขอ 218

ปรับปรงุในระบบ GFMIS “กรณีงบอดุหนนุ และมวีตัถปุระสงคก์ารสง่มอบชดัเจน”


