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1. คําขอโครงการ 
1.1 โครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและ

เครือขายพลังงานชุมชน  
1.1.1 หลักการและเหตุผล 

การวางแผนพลังงานชุมชน เปนกลไกลอยางหนึ่งท่ีเชื่อมผสานการดําเนินงานเรื่องพลังงานระหวาง 
ประชาชน-รัฐ-เอกชน ภายใตแนวคิดการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานจากทุกภาคสวน โดยผาน
กระบวนการเก็บขอมูล-วิเคราะห-สังเคราะห-หาทางออกรวมกัน ในการบริหารจัดการพลังงานของทองถ่ิน
ตนเอง โครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและวิสาหกิจ
ชุมชน ไดดําเนินงานมาเปนปท่ี 13 ติดตอกัน มี อปท.ท่ีเขารวมโครงการจํานวน 1,514 อปท. โดยในป 2561 มี
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

• สพจ.76 จังหวัดมีการฝกอบรมกับประชาชน รวม 302 ครั้ง จํานวนคนเขารวม 20,145 คน จํานวนวัน
อบรม 582 วัน 

• 18 กลุมอาชีพดานพลังงาน จํานวน 172แหง 

• มีวิทยากรชุมชนดานพลังงาน 514คนกระจายท่ัวประเทศ  

• วิสาหกิจชุมชนลดใชพลังงาน 76 กลุม ลดการใชพลังงานในการผลิตไดกวารอยละ 20-60 % มูลคา
พลังงานท่ีลดลงไมต่ํากวา 5 ลานบาทตอป 

•  แหลงศึกษาเรียนรูดานพลังงานประจําชุมชน 10 ดาน จํานวน 210แหง  

• แผนพลังงานชุมชนไดรบัการบรรจใุนแผนพัฒนา อปท. (แผนพลังงานประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 
ดานพลังงานทดแทน ดานอนุรักษพลังงาน ดานการพัฒนาบุคลากร ดานพลังงานในชุมชน ดานการ
ฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการบูรณาการกับมิติอ่ืนๆ ในชุมชน)  

• มีการบรูณาการเรื่องพลังงานในการเรียนการสอนในโรงเรียนของชุมชนไมนอยกวา 81แหง 

• จากการเก็บขอมูลการใชไฟฟาของ อาสาสมัคร 6,827 คนท่ีเขารวมโครงการในป 2559 ระหวางเดือน
กุมภาพันธ-เมษายน โดยเทียบกันในป 2558 และ 2559 พบวามีคาใชจายคาไฟฟาลดลง 2,544,050 
บาท หรือเทียบเทารอยละ 23 หรือเฉลี่ยเดือนละ 848,016 บาท หรือเทากับ 10,176,203 บาท/ป 
ในจํานวนนี้มีท่ีสามารถลดใชไฟฟาไดมากกวารอยละ 10 ถึง 3,796 ราย โดยเฉลี่ยสามารถลดคาไฟฟา
ลดไดเดือนละ 127 บาท จากคาไฟฟาเฉลี่ยเดือนละ 551 บาท 

• เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมไมนอยกวา 56ชิ้น เชน เตานาชุมชน เตา
มลฑล1-2 เตาโคราชพัฒนา เตาซุปเปอรอ่ังโลชีวมล หองอบแหงแสงอาทิตย บอหมักกาชชีวภาพ
ขนาดครัวเรือน เปนตน 

• สพจ.สามารถนําโครงการไปขยายผลตอกับแหลงงบประมาณอ่ืนได 41,403,350 บาท โดยมาจาก งบ 
อปท. งบจังหวัด และภาคเอกชน จากจํานวน 59 หนวยงาน 

ท้ังนี้เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถนําเอาศักยภาพดาน
พลังงานของชุมชนมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงมากข้ึน การบูรณาการการศึกษาเก่ียวกับเรื่องของพลังงานใน
ทองถ่ิน การสรางวิทยากรพลังงานประจําทองถ่ิน รวมท้ังการสรางอปท.ตนแบบดานการจัดการพลังงาน การ
ลดการใชพลังงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/Otop/วิสาหกิจชุมชน โดยมีการรวมมือกับ 
องคกรภาคีภาคประชาชน เครือขายท่ีทํางานดานพลังงานท้ัง 4 ภูมิภาค อันจะเปนการสรางภูมิคุมกัน และ
สรางโอกาสใหกับชุมชนในสภาวการณปจจุบัน รวมถึงเปนการรองรับการพัฒนาแผนพลังงานทดแทนตอไปใน
อนาคต 
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1.1.2 วัตถุประสงค 
 

(1) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและเตรียมความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน
สําหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอยางมีสวนรวม 

(2) เพ่ือพัฒนาองคความรูดานพลังงานใหเกิดหลักสูตรการเรียนรูและศูนยเรียนรูเรื่องพลังงาน
ชุมชน 

(3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือขายภาคประชาชน และประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ี
เปาหมาย สําหรับเปนแกนนําในการขับเคลื่อนองคความรูดานพลังงานอยางถูกตองและเหมาะสมตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี  

(4) เพ่ือกระตุนและปลูกฝงความรูดานพลังงาน ใหมีการตระหนักถึงคุณคา รวมรักษา พรอมท้ังเปน
แบบอยางท่ีดีอันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสงเสริมสนับสนุนและสงมอบ
เทคโนโลยอุีปกรณในการลดใชพลังงานและเพ่ิมการใชพลังงานทดแทนกับกลุมเปาหมาย 
 

1.1.3 พ้ืนท่ีเปาหมาย 
1.1.3.1 พ้ืนท่ี อปท.บริหารจัดการพลังงานท่ีดี ท่ีเขารวมใหม 120 แหง  
1.1.3.2 โรงเรียนในระดับมัธยม ท่ีเขารวมใหม จํานวน 120 แหง 
1.1.3.3 อปท.ท่ีเขารวมโครงการในป 2562 จํานวน 130 อปท. 
1.1.3.4 โรงเรียนพลังงานชุมชน ท่ีเขารวมโครงการในป 2562 จํานวน 152 แหง 
1.1.3.5 ศูนยเรียนรูตนแบบดานพลังงาน จํานวน 4 แหง 
1.1.3.6 กลุมลดใชพลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 

1) อบแหงแสงอาทิตย ขนาด 3x4 เมตร 50 แหง 
2) อบแหงแสงอาทิตย ขนาด 2x2 เมตร 30 แหง 
3) เตาชีวมวล 30 แหง 
4) ไบโอแกสจากยางพารา 3 แหง 

1.1.4 กลุมเปาหมาย 
 ประชาชน กลุมชุมชน กลุมเกษตรกร กลุมเยาวชน ศูนยเรียนรูประจําชุมชน กลุมแมบาน 
กลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ กลุมท่ีมีหนวยงานราชการรองรับ  หนวยงานราชการทองถ่ิน ท่ีอยูในพ้ืนท่ี
เปาหมาย 
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1.1.5 งบประมาณ รวมท้ังสิน 90,516,700 บาท ประกอบดวย 
 งบรายจายอ่ืน                        งบอุดหนุน 

1.1.5.1  งบรายจายอ่ืน 63,556,700 บาทประกอบดวย 
ลําดับ รายการกิจกรรม งบ หนวย 

1 อปท.ที่สมัครเขารวมในป 2563 ดําเนินการสรางเวทีเรียนรูเร่ืองพลังงาน เก็บขอมูล
การใชพลังงาน ศึกษาดูงาน จัดทําแผนพลังงานชุมชน สรางครัวเรือนตนแบบ
สรุปผลการดําเนนิงาน จํานวน 120 อปท. x 209,700 บาท 

25,164,000 บาท 

2 อปท.ที่เขารวมป 2562 ดําเนินการสรางความเขมแข็งความยั่งยืน และตอยอด
กิจกรรมดานพลังงาน จาํนวน 130 อปท. x 70,700 บาท 

9,191,000 บาท 

3 โรงเรียนพลังงานชุมชน ที่สมัครเขารวมในป 2563 สรางเวทีใหความรูดานพลังงาน 
จัดเก็บขอมูลการใชพลังงาน จัดทําแผนพลังงาน และการนําเรียนการสอนดาน
พลังงานเขาสูโรงเรียน จํานวน 120 แหง x 60,000 บาท  

7,200,000 บาท 

4 โรงเรียนพลังงานชุมชน ที่เขารวมในป 2562 สรางความเขมแข็งความยั่งยืน และ
ตอยอดกิจกรรมดานพลังงาน กับ จํานวน 152 แหง x 10,000 บาท 

1,520,000 บาท 

5 กิจกรรมพัฒนาเครือขายพลังงานภาคประชาชน โดยการพฒันาหลักสูตรเรียนรู
ประจําศูนยเรียนรู 4 แหง อบรมพัฒนาวิทยากรประจําศูนยเรียนรู พัฒนาเครือขาย
พลังงานภาคประชาชน ผลิตสื่อการเรียนรู อบรมใหความรูกับประชาชนทีส่นใจ 

1,858,700 บาท 

6 คาบริหารงาน สพจ.76 จังหวัด และสวนกลาง (คาจาง+คาวัสดสุํานักงาน+คา
เดินทาง+คาเบี้ยเลีย้ง+คานอกเวลา+คาที่พักและอ่ืนที่ใชดาํเนนิโครงการฯ)  

13,465,900 บาท 

7 สสช.คาฝกอบรมสรางศักยภาพ สพจ. และบุคคลที่เก่ียวของ 2,512,900 บาท 

8 คาติดตามการดาํเนินงานจากหนวยงานภายใน 2,644,200 บาท 

รวมงบรายจายอ่ืน 63,556,700 บาท 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉล่ียไดทุกรายการตามความเหมาะสม  

 

1.1.5.2 งบอุดหนุน  26,960,000  บาทประกอบดวย 
ลําดับ รายการกิจกรรม งบ หนวย 

1 อุดหนุน เทคโนโลยีพลงังานชุมชน สาํหรับกลุมเปาหมายของพื้นที่ อปท.ที่เขารวม
โครงการฯในป 2562 จํานวน 124 แหง   

11,904,934.50 
บาท 

2 อุดหนุน เทคโนโลยีพลงังานชุมชน สาํหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน ที่เขารวม
โครงการฯในป 2562 จํานวน 144 แหง   

5,180,065.50 
บาท 

3 อุดหนุน เทคโนโลยีพลงังานชุมชน สาํหรับกลุมวิสาหกิจ กลุมเกษตรกร กลุมชุมชน 
ที่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและประมง และกลุมสหกรณสวนยาง โดยมี
ระบบอบแหงแสงอาทิตย 80 แหง ระบบเตาชีวมวล 30 แหง และระบบผลิตไบโอ
แกสจากน้ําเสียยางพารา 3 แหง 

9,875,000 

บาท 

รวมงบอุดหนุน 26,960,000 บาท 
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1.1.6 วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 
(1) พลังงานจังหวัดประชาสัมพันธโครงการ เพ่ือสรางความเขาใจอยางท่ัวถึงกลุมเปาหมาย คือ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหทราบเง่ือนไข และประโยชนท่ีจะไดรับจากการเขารวมโครงการ เพ่ือ
ประกอบการคัดเลือกสมัครเขารวมโครงการ โดยในแตละกลุมมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1.1 อปท.บริหารจัดการพลังงาน 

• ตองเปน อปท. ท่ีไมเคยเขารวมโครงการนี้กับ สพจ.มากอน 

• อปท.ตองสนใจสมัครเขามาในโครงการ  
1.2 โรงเรียนพลังงานชุมชน 

• เปน รร.ในสังกัดรัฐบาล 

• ตองสมัครโดย รร.  

• เปน รร.ในระดับมัธยม 

• ไมเคยเขารวมกับกิจกรรมกับพลังงานมากอน ในรอบ 2 ป 
1.3 ศูนยเรียนรูประจําชุมชน 

• เปนศูนยเรียนรูท่ีมีกิจกรรมดําเนินดานการถายทอดองคความรูเปนประจําและ
ตอเนื่องอยูแลว 

• มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

• มีโครงสรางพ้ืนท่ีสามารถรองรับการฝกอบรมไดอยางนอย 15 คนตอครั้ง 
1.4 กลุมลดใชพลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน  

• กลุมท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองยื่นใบสมัครเขารวมโครงการฯ  
กับ พลังงานจังหวัด และมีความพรอมในการบริหารจัดการและดูแลรักษา 

• กลุมท่ีเขารวมโครงการฯ ระบบอบแหงแสงอาทิตย ขนาด 3 x 4 เมตร ตองทํา
การจัดทํา ฐานพ้ืน ค.ส.ล  

• กลุมท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ ฯ ยินดีใหความรวมมือกับพลังงานจังหวัด 
ในการจดบันทึกขอมูลใหกับพลังงานจังหวัด และยินดีถายทอดความรูและนํา
ประโยชน ไปสูบุคคลท่ีสนใจ และพรอมท่ีจะอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ  
เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 

• กลุมท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองมีหนังสือยินยอมการใชท่ีดิน  
จากเจาของท่ีดิน ในการกอสรางระบบอบแหงแสงอาทิตย  และ ไบโอแกสจาก
ยางพารา โดยระยะตามอายุการใชงานของเทคโนโลยีนั้นๆ 

• กลุมท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองจัดเวทีเรียนรูการใชงานของระบบ
โดย เชิญพลังงานจังหวัดมาเปนผูบรรยายใหความรูในการใชงาน 

• ระบบท่ีทํางานสงเสริมประกอบไปดวย 
1. อบแหงแสงอาทิตย ขนาด 3x4 เมตร 50 แหง 
2. อบแหงแสงอาทิตย ขนาด 2x2 เมตร 30 แหง 
3. เตาชีวมวล 30 แหง 
4. ไบโอแกสจากยางพารา 3 แหง 
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(2) สวนกลาง (สสช) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่ีมีคุณสมบัติและผานเกณฑตาม 
คณะกรรมการกําหนด โดย รายชื่อชุมชนและใบสมัครจะถูกสงมาจากพลังงานจังหวัด หลังจากท่ีคณะกรรมฯ
ลงคะแนนคัดเลือกชุมชนท่ีจะไดรวมโครงการฯประจําปงบประมาณนี้ จะมีการประกาศใหพลังงานจังหวัด
ทราบตอไป 

(3) สวนกลาง (สสช.) จัดการสัมมนาชี้แจงพลังงานจังหวัดและทีมงานใหมีความพรอมในการบริหาร
จัดการโครงการ และประกาศผลการคัดเลือกพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรมกับโครงการ 

(4) พลังงานจังหวัดแจงหนวยงานในจังหวัด และทองถ่ินจังหวัด เพ่ือใหการสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(5) พลังงานจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานโครงการฯ ประจําจังหวัด เพ่ือติดตามและใหคําแนะนําในการ
ดําเนินโครงการกับกลุมเปาหมายตางๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ 

(6) พลังงานจังหวัดจัดกิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางพลังงานจังหวัด และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรวมโครงการ หรือจัดงานแถลง เพ่ือใหท้ังสองฝายเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชนของการรวมมือกัน ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไวและ
ประชาสัมพันธกิจกรรมใหกับชุมชนไดรับทราบ โดยในแตละพ้ืนท่ีมีกิจกรรมและกลุมเปาหมายดังตอไปนี้ 

1.1 พ้ืนท่ี อปท.บริหารจัดการพลังงาน จํานวน 120 อปท. ท่ัวประเทศ 

• จัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการพลังงานเรื่องใกลตัว  โดยใหความรูดานพลังงาน
พรอมชี้แจงการดําเนินโครงการฯ ตั้งคณะทํางานพลังงานชุมชน    

• จัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือจัดทําสถานภาพพลังงาน
ระดับตําบล  อาสาสมัครพลังงานชุมชน หรือเยาวชน  

• จัดเก็บขอมูลการใชพลังงาน ตามหลักยามาเน ความเชื่อม่ันท่ี 95%  และนํา
ขอมูลเขาในระบบประมวลผล  

• จัดทําสถานภาพพลังงานระดับตําบล ประกอบไปดวย ขอมูลการใชพลังงานของ
ครัวเรือนในตําบล ศักยภาพพลังงานทดแทนท่ีมีในตําบล การใชพลังงานของ
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรในตําบล สมดุลพลังงานตําบลและการ
พยากรณการใชพลังงานของตําบล 

• จัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตําบล โดยสพจ.รวมกับ
คณะทํางานฯ สะทอนขอมูลการใชพลังงาน จัดการศึกษาดูงานเพ่ือสรางองค
ความรูตางๆใหกับ อาสาสมัครพลังงานชุมชน เพ่ือจัดทําแผนพลังงานชุมชน 5 
ดาน 

• ผลักดันใหแผนพลังงานหรือกิจกรรมพลังงานบรรจุอยูแผนพัฒนา อปท. 

• จัดงานรณรงคการประหยัดพลังงานในตําบล และมอบรางวัลใหกับบานตัวอยาง
ดีเดน 

• จัดงานสัมมนาสรุปบทเรียนการดําเนินงาน 

• จัดทํารายงานการดําเนินงานแลวสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
1.2 โรงเรียนพลังงานชุมชน  จํานวน 120 แหงท่ัวประเทศ 

• จัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน โดยการใหความรูดานพลังงาน 
พรอมชี้แจงโครงการตั้งคณะทํางานพลังงานชุมชน ลงนามขอตกลงการ
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ดําเนินงานงานรวมกัน ระหวางพลังงานจังหวัด –อปท- คณะทํางานฯ – 
หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เปนตน 

• จัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการเก็บขอมูลการใชพลังงานในโรงเรียน กับเยาวชน
หรือกลุมชมรมท่ีเก่ียวของ โดย ใหความรูและรวมกันออกแบบวิธีการเก็บขอมูล
การใชพลังงานในโรงเรียน 

• จัดเก็บขอมูลการใชพลังงานในโรงเรียน และ ศักยภาพดานพลังงาน 

• จัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการพัฒนาพลังงานของโรงเรียน โดยสพจ.รวมกับ
คณะทํางานฯ จัดการศึกษาดูงานเพ่ือสรางองคความรูตางๆใหกับ คณะทํางานฯ 
และผูท่ีเก่ียวของ จากนั้นรวมกันจัดทําแผนดานพลังงานในระดับโรงเรียน  

• สงเสริมใหเกิดชมรม/ชุมชน รักษพลังงาน ในโรงเรียน อันจะเกิดการถายทอด
องคความรูสูรุนตอไป และพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนกิจกรรม
สําหรับปถัดไป 

• จัดกิจกรรมรณรงคสรางการรับรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงานหรือพลังงาน
ทดแทนในโรงเรยีนหรือนอกรั้วโรงเรียน 

• จัดงานสัมมนาสรุปบทเรียนการดําเนินงาน 

• จัดทํารายงานการดําเนินงานแลวสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
1.3 ศูนยเรียนรูประจําชุมชนจํานวน 4 แหง 4 ภูมิภาค 

• รับสมัครสํานักงานพลังงานจังหวัดท่ีสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 4 สพจ. 

• สํานักงานพลังงานจังหวัดลงพ้ืนท่ีคนหาศูนยเรยีนรูท่ีจะเขารวมโครงการ 

• สวนกลางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายพลังงานภาคประชาชน 

• ทีมวิชาการลงพ้ืนท่ี พัฒนาหลักสูตรประจําศูนย และสรางแนวทางพัฒนาศูนย 
(สื่อ/อุปกรณประจําศูนย) 

• อบรมวิทยากรประจําศูนย (สวนกลางจัด 2 ครั้ง) 

• อบรมสงตอความรูเพ่ือนบาน (สพจ.จัดท่ีศูนยๆละ 1 ครั้ง) 
(7) กลุมลดใชพลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) ประกอบไปดวย 

• อบแหงแสงอาทิตย ขนาด 3x4 เมตร 50 แหง 

• อบแหงแสงอาทิตย ขนาด 2x2 เมตร 30 แหง 

• เตาชีวมวล 30 แหง 

• ไบโอแกสจากยางพารา 3 แหง 
1.1 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ ชี้แจงการดําเนินงานและเง่ือนไขตางๆตั้งคณะกรรมการดูแลระบบท่ีจะ

ทําการสงเสริม 
1.2 สพจ. รวมกับกลุมผูผลิต หรือ อส.พน. เก็บขอมูลดานการใชพลังงานกอนการ

สงเสริม  
1.3 สพจ.ตรวจสอบการกอสรางท่ีกลุมตองรับผิดชอบ (ถามี) 
1.4 สพจ.จัดซ้ือจัดจางระบบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน  
1.5 ผูไดรับประโยชนหรือกลุมเปาหมาย รวมกับ สพจ. ในการอบรมการใชงานและการ

ดูแลรักษาระบบท่ีไดรับ  
1.6 ติดตามประเมินผล โดยสรางการมีสวนรวมของชุมชน 
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1.7 ประชาสัมพันธกิจกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัด ท่ีมีการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ(เพ่ือขยายผลตอผูสนใจ) รวมถึงเชิญชวนหนวยงานตางๆใหรับทราบ เพ่ือ
เปนการตอยอดกับชุมชนหรือกลุมฯ ตอไป 

1.8 จัดทํารายงานสรุปผลการสงเสริมเทคโนโลยีตามระเบียบงบอุดหนุนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน 

(8) สงเสริมความเขมแข็งกับ อปท.เกาท่ีเขารวมในป 2562 โดย พลังงานจังหวัด รวมกับ อส.พน.ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนและขยายผลแผนพลังงานชุมชนท่ีไดดําเนินการในป 2562 สําหรับการ
สรางโอกาสในการลดตนทุนดานพลังงาน ดานอาชีพดานพลังงาน และดานอ่ืนๆ มีกิจกรรมดังนี้ 

1.1 ประชุมปลุกปรับแผนพลังงานชุมชน กับ คณะทํางานพลังงานชุมชน 
1.2 ตอยอดกิจกรรมดานพลังงานตามแผนงานท่ีวางไว โดยสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

ชุมชน ภายใตงบอุดหนุน ท่ีไดรับการจัดสรร  
1.3 จัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บขอมูล และ จัดเก็บขอมูลการใชพลังงาน 

ตามหลักยามาเน ความเชื่อม่ันท่ี 95%  และนําขอมูลเขาในระบบประมวลผล  
1.4 การจัดทําบัญชีพลังงานครัวเรือน 50 ครัวเรือนตนแบบ 
1.5 จัดงานรณรงคกิจกรรมดานพลังงาน 
1.6 จัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการ การงานของเทคโนโลยีพลังงานและการดูแลรักษา

ระบบ  
1.7 จัดเก็บขอมูลการใชเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 
1.8 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานการดําเนินงานแลวสงใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
1.9 จัดทํารายงานสรุปผลการสงเสริมเทคโนโลยีตามระเบียบงบอุดหนุนของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน 
(9) พลังงานสงเสริมความเขมแข็งกับโรงเรียนพลังงานชุมชน ท่ีเขารวมในป 2562 โดย พลังงาน

จังหวัด รวมกับ คณะทํางานฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนและขยายผลแผนพลังงานของโรงเรียน
ท่ีไดดําเนินการในป 2562 สําหรับการลดการใชพลังงาน และดานอ่ืนๆ มีกิจกรรมดังนี้ 

1.1 ประชุมปลุกปรับแผนกับคณะทํางานฯ 
1.2 ตอยอดกิจกรรมดานพลังงานตามแผนงานท่ีวางไว โดยสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

ชุมชน ภายใตงบอุดหนุน ท่ีไดรับการจัดสรร  
1.3 การจัดเก็บขอมูลดานพลังงาน  
1.4 จัดเก็บขอมูลการใชเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 
1.5 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานการดําเนินงานแลวสงใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
1.6 จัดทํารายงานสรุปผลการสงเสริมเทคโนโลยีตามระเบียบงบอุดหนุนของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน 
(10) สสช. จัดฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพพลังงานจังหวัด และองคกรเครือขาย ดานการดําเนิน

โครงการการติดตามประเมินผล การสรางทักษะในการปฏิบัติงาน   
(11) หนวยงานสวนกลาง เชน สสช. กตป. สนย. สบก. ตสน. กพร. ผตร. ทําหนาท่ีประสานงาน – 

ติดตาม – ใหคําแนะนํา – ลงพ้ืนท่ีประเมินผล – ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของพลังงานจังหวัดและ
กลุมเปาหมาย เพ่ือนําเสนอกับหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตอไป 
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(12) พลังงานจังหวัด และคณะทํางานพลังงานชุมชน จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดําเนินงาน และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

(13) สวนกลาง และพลังงานจังหวัด รวมสรุปประเมินผลนําเสนอขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานในระยะตอไป 
 ***คณะทํางานพลังงานชุมชน คือ ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของโครงการ ตองเปน
คนในพ้ืนท่ีเปาหมาย เชน ผูนําท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ แมบาน เยาวชน ตัวแทนกลุมตางๆ ท้ังท่ีมี
หนวยงานราชการรองรับและไมรองรับ  รวมถึงเปนคนนอกพ้ืนท่ีแตมีความสัมพันธในพ้ืนท่ีเปาหมาย เชน 
หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน เปนตน โดยคณะทํางานฯนี้จะเปนผูกําหนดและชวยในการจัดทําเรื่อง
แผนงานตางๆรวมถึงการรับการสงเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค*** 

1.1.7 ผลผลิตของโครงการ (output) 
1.1.7.1 อปท. 120 แหงท่ีสมัครเขารวมโครงการในป 2563 มีแผนพลังงานชุมชนและสามารถ

นําไปบรรจุเขาสูแผนพัฒนา อปท. ได 
1.1.7.2 รายงานผลการสถานภาพพลังงาน ของ อปท. 120 แหง 
1.1.7.3 เกิดอาสาสมัครพลังงานชุมชนอยางนอยจังหวัดละ 20 คน หรือ 1,520 คน ท่ัวประเทศ  
1.1.7.4 ครัวเรือนตนแบบจํานวน 2,600 ครัวเรือนสามารถลดการใชพลังงานลงได 10% หรือ  

มีพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 10 % 
1.1.7.5 ลดการใชพลังงานลงอยางนอยรอยละ 25 หรือ ระยะเวลาการแปรรูปผลิตภัณฑอบแหง

แสงอาทิตยละอยางนอยรอยละ 25 
1.1.7.6 เกิดศูนยเรียนรูตนแบบดานพลังงานชุมชน 4 แหง 
1.1.7.7 เกิดหลักสูตรดานพลังงานประจําชุมชนอยางนอย 4 หลักสูตร ท่ีมีความเหมาะสมแตละ

พ้ืนท่ี 
1.1.7.8 เกิดการแลกเปลี่ยนรูเรื่องพลังงานชุมชน 

 
1.1.8 ผลลัพธของโครงการ (outcome) 

1.1.8.1 ครัวเรือนตนแบบท่ีเขารวมโครงการมีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการใชพลังงาน 
สามารถลดการใชพลังงานลงได อยางนอย 200 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

1.1.8.2 อปท. หรือ หนวยงานอ่ืนมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานสําหรับปถัดไป 
1.1.8.3 เกิดการเพ่ิมรายไดจากการสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุมผลิตภัณฑชุมชนท่ี

เขารวมโครงการ 
1.1.9 การติดตามประเมินผลโครงการ 

1.1.9.1 พลังงานจังหวัดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานโครงการและผลการเบิกจายงบประมาณ
ประจําเดือนยังสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

1.1.9.2 กองตรวจราชการและผูตรวจราชการประจํากระทรวงพลังงานลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานของพลังงานจังหวัด 

1.1.9.3 สวนกลางจัดเวทีสรุปบทเรียนรวมกันระหวาง พลังงานจังหวัด กองตรวจราชการและ
สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
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2. พ้ืนที่เปาหมายที่เขารวมโครงการฯ ที่ไดรับการจัดสรรงบอุดหนุน 
2.1 รายชื่อ อปท.  

ลําดับ จังหวัด อปท.  ยอดเงิน  
1 กระบ่ี องคการบริหารสวนตําบลเขาคราม อ.เมือง             87,500.00  
2 กาญจนบุร ี อบต.ทาเสา             94,860.00  
3 กาญจนบุร ี อบต.โคกตะบอง             95,000.00  
4 กาฬสินธุ เทศบาลตาํบลนาทัน อําเภอคํามวง             95,000.00  
5 กําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลักษบุร ี             94,985.00  
6 กําแพงเพชร อําเภอบึงสามัคค ี             94,835.00  
7 ขอนแกน เทศบาลตาํบลโคกงาม             90,000.00  
8 ขอนแกน เทศบาลตาํบลขนวน             95,000.00  
9 จันทบุร ี อบต.ตรอกนอง           127,720.00  
10 จันทบุร ี อบต.รําพัน           127,720.00  
11 ฉะเชิงเทรา ทต.พิมพา             88,000.00  
12 ฉะเชิงเทรา อบต.บางกระเจ็ด             88,000.00  
13 ชลบุร ี องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ อ.พนัสนิคม             22,000.00  
14 ชัยนาท องคการบริหารสวนตําบลหันคา             94,800.00  
15 ชัยภูม ิ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ             95,000.00  
16 ชัยภูม ิ องคการบริหารสวนตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต             95,000.00  
17 ชุมพร ทต.บางลึก             95,000.00  
18 ชุมพร ทต.ทะเลทรัพย             95,000.00  
19 เชียงราย เทศบาลตาํบลปากอดํา อําเภอแมลาว             50,230.00  
20 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย             50,370.00  
21 เชียงใหม อบต.แมวิน           168,600.00  
22 เชียงใหม ทต.อมกอย             63,200.00  
23 ตรัง วังวน           152,500.00  
24 ตรัง ปากแจม           117,500.00  
25 ตราด อําเภอเขาสมิง             95,000.00  
26 ตาก อบต.ขะเนจื้อ อ.แมระมาด           117,000.00  
27 ตาก อบต.ทองฟา อ.บานตาก           115,120.00  
28 นครนายก องคการบริหารสวนตําบลองครักษ             92,410.00  
29 นครปฐม เทศบาลตาํบลหวยพล ู           129,000.00  
30 นครปฐม เทศบาลเมืองไรขิง             88,370.00  
31 นครพนม เทศบาลตาํบลพระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก              94,000.00  
32 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลเรณูใต ตําบลเรณูใต  อําเภอเรณูนคร              94,000.00  
33 นครศรีธรรมราช เทศบาลตาํบลดอนตรอ             96,100.00  
34 นครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลนาพร ุ             95,000.00  
35 นครสวรรค อบต.หัวถนน             95,000.00  
36 นครสวรรค อบต.สุขสาํราญ             95,000.00  
37 นนทบุร ี อบต.ไทรนอย อ.ไทรนอย             95,000.00  
38 นราธิวาส อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ             83,040.00  
39 นราธิวาส อบต.ลุโบสาวอ อ.บาเจาะ             95,061.00  
40 นาน อ.แมจริม             88,500.00  
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ลําดับ จังหวัด อปท.  ยอดเงิน  
41 นาน อ.นาหมื่น             90,000.00  
42 บึงกาฬ อบต.โพธ์ิหมากแขง           100,455.00  
43 บึงกาฬ อบต.นาสวรรค           100,455.00  
44 บุรีรัมย ทต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ             95,000.00  
45 บุรีรัมย ทต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย             95,000.00  
46 ประจวบครีีขันธ  อบต.หินเหล็กไฟ             94,980.00  
47 ปราจีนบุร ี แกงดินสอ           137,360.00  
48 ปราจีนบุร ี สําพันตา           137,020.00  
49 ปตตานี อบต.เมาะมาวี อ.ยะรัง             92,160.00  
50 ปตตานี อบต.กะมิยอ อ.เมือง             80,640.00  
51 พระนครศรีอยุธยา อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง             94,940.00  
52 พะเยา ทต.ทาจําป             95,000.00  
53 พะเยา อบต.บานปน             95,000.00  
54 พังงา องคการบริหารสวนตําบลบอแสน             95,000.00  
55 พังงา เทศบาลตาํบลทายเหมือง             94,930.00  
56 พัทลุง ทต.นาทอม อ.เมอืง             99,800.00  
57 พิจิตร เทศบาลดงปาคาํ             94,950.00  
58 พิจิตร อบต.บานบุง             95,000.00  
59 พิษณุโลก อบต.นครชุม             95,250.00  
60 พิษณุโลก ทต.ไทรยอย             95,000.00  
61 เพชรบุร ี หนองจอก             94,790.00  
62 เพชรบุร ี อบต.หนองหญาปลอง             94,980.00  
63 เพชรบูรณ อบต.นํ้ารอน อ.เมืองเพชรบูรณ             93,000.00  
64 เพชรบูรณ อบต.ลาดแค อ.ชนแดน             92,500.00  
65 แพร องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง             93,700.00  
66 แพร เทศบาลตาํบลสวนเข่ือน             93,700.00  
67 ภูเก็ต อปท.บริหารจดัการพลังงานท่ีดี(ชุมชนใหม) อบต.เชิงทะเล           115,380.00  
68 มหาสารคาม อบต.หนองโก             58,250.00  
69 มหาสารคาม อบต.ดงเมือง             55,200.00  
70 มุกดาหาร เทศบาลตาํบลดงมอน อ.เมืองมกุดาหาร จ.มุกดาหาร             94,800.00  
71 มุกดาหาร เทศบาลตาํบลดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร             94,800.00  
72 แมฮองสอน อบต.แมคง           104,000.00  
73 ยโสธร องคการบริหารสวนตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย             65,000.00  
74 ยโสธร องคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ  อ.เมือง จ.ยโสธร             65,000.00  
75 ยะลา อบต.ตาเนาะแมเราะ           119,000.00  
76 ยะลา อบต.อัยเยอรเวง           118,772.00  
77 รอยเอ็ด ทต.หนองหลวง           125,000.00  
78 รอยเอ็ด ทต.เกาะแกว           125,000.00  
79 ระนอง เทศบาลตาํบลนํ้าจดื             95,000.00  
80 ระนอง เทศบาลตาํบลปากนํ้าทาเรือ             95,000.00  
81 ระยอง เทศบาลตาํบลทับมา           110,000.00  
82 ระยอง เทศบาลตาํบลนํ้าคอก           110,000.00  
83 ราชบุร ี อบต.รางบัว             95,000.00  
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ลําดับ จังหวัด อปท.  ยอดเงิน  
84 ราชบุร ี อบต.จอมประทัด             94,890.00  
85 ลําปาง เทศบาลตาํบลเกาะคา           115,500.00  
86 ลําปาง เทศบาลตาํบลบอแฮว           137,000.00  
87 ลําพูน ทต.บานแปน             15,000.00  
88 ลําพูน ทต.ตนธง             15,000.00  
89 เลย อปท.บริหารจดัการพลังงานท่ีดี (ทต.นาโปง อ.เมือง)           105,000.00  
90 ศรีสะเกษ เทศบาลตาํบลบึงบูรพ           140,000.00  
91 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหัวชาง           140,000.00  
92 สกลนคร เทศบาลตาํบลทาศลิา             94,913.00  
93 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด             94,780.00  
94 สงขลา อบต.ทาหิน  อ.สทิงพระ             87,750.00  
95 สงขลา ทต.นาทับ  อ.จะนะ             94,300.00  
96 สตูล อบต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล             90,440.00  
97 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางดวน              95,000.00  
98 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางกะเจา              95,000.00  
99 สมุทรสงคราม อบต.บางคนที อ.บางคนที             95,000.00  
100 สมุทรสงคราม เทศบาลตาํบลเหมืองใหม อ.อัมพวา             95,000.00  
101 สระแกว ต.หนองสังข อ.อรัญประเทศ             91,000.00  
102 สระบุร ี ทต.หนาพระลาน             95,108.50  
103 สิงหบุร ี อบต.ตนโพธ์ิ อ.เมือง สห.             94,500.00  
104 สุโขทัย อบต.ปาง้ิวอ.ศรีสัชนาลัย             93,420.00  
105 สุโขทัย อบต.บานซานอ.ศรสีําโรง             86,000.00  
106 สุพรรณบุร ี อบต กระเสียว             88,905.00  
107 สุพรรณบุร ี อบต บานชาง             84,100.00  
108 สุราษฎรธานี เทศบานตําบลบานสอง             93,600.00  
109 สุราษฎรธานี อบต.ปาเว             96,000.00  
110 สุรินทร อบต.ประทัดบุ ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท             95,000.00  
111 สุรินทร เทศบาลตาํบลรัตนบุร ีต.รตันบุรี อ.รัตนบุร ี             95,000.00  
112 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลนํ้าโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย             94,000.00  
113 หนองบัวลําภ ู องคการบริหารสวนตําบลปาไมงาม             79,320.00  
114 อางทอง เทศบาลตาํบลโพสะ              84,875.00  
115 อางทอง องคการบริหารสวนตําบลอางแกว              94,960.00  
116 อํานาจเจรญิ อําเภอปทุมราชวงศา             95,000.00  
117 อํานาจเจรญิ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ             95,000.00  
118 อุดรธานี ทต.อูบมุง           127,750.00  
119 อุดรธานี ทต.นาขา           127,750.00  
120 อุทัยธานี อบต.บานบึง             28,250.00  
121 อุทัยธานี อบต.เนินแจง             31,750.00  
122 อุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ อ.พิชัย           159,920.00  
123 อุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลผักขวง อ.ทองแสนขัน           142,920.00  
124 อุบลราชธานี อบต.ฝางคํา อําเภอสิรินธร             95,000.00  
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2.2 รายชื่อ โรงเรียน   
ลําดับ จังหวัด รร.  ยอดเงิน  

1 กระบ่ี โรงเรียนเมืองกระบ่ี อ.เมือง                 30,000.00  
2 กาญจนบุร ี โรงเรียนไทรโยคนอยฯ                 29,980.00  
3 กาญจนบุร ี โรงเรียนโสตศึกษาฯ                 29,880.00  
4 กาญจนบุร ี โรงเรียนราชประชาฯ                 29,800.00  
5 กาฬสินธุ โรงเรียนนาไครพิทยาสรรพ                 22,500.00  
6 กาฬสินธุ โรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคม                 30,000.00  
7 กาฬสินธุ โรงเรียนบานกอกวิทยาคม                 30,000.00  
8 กาฬสินธุ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ                 28,000.00  
9 กําแพงเพชร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม                  29,600.00  

10 กําแพงเพชร โรงเรียนบอแกววิทยาคม                  29,600.00  
11 กําแพงเพชร โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม                 29,725.00  
12 กําแพงเพชร โรงเรียนราษฎรปรีชาวิทยาคม                  29,600.00  
13 ขอนแกน โรงเรียนนํ้าพองพัฒนศึกษา ราชมังคลาภิเษก                 30,000.00  
14 จันทบุร ี โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ”                 50,600.00  
15 จันทบุร ี โรงเรียนบอวิทยาคาร                 50,600.00  
16 จันทบุร ี โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม                  50,600.00  
17 จันทบุร ี โรงเรียนมัธยมทาแคลง                 50,600.00  
18 จันทบุร ี โรงเรียนโปงนํ้ารอนวิทยาคม                 50,600.00  
19 จันทบุร ี โรงเรียนนายายอามพิทยาคม                 50,600.00  
20 ฉะเชิงเทรา รร.ชําปางามวิทยาคม                 30,000.00  
21 ชลบุร ี โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณ) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุร ี                 22,000.00  
22 ชัยนาท โรงเรียนสาครพิทยาคม(โรงเรยีนพลังงานชุมชน)                 30,400.00  
23 ชัยภูม ิ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตําบลบานเพชร อําเภอภูเขียว                 30,000.00  
24 ชัยภูม ิ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตาํบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว                 30,000.00  
25 ชุมพร โรงเรียนปะทิววิทยา                  30,000.00  
26 ชุมพร โรงเรียนทาแซะรัชดาภิเษก                 30,000.00  
27 เชียงราย โรงเรียนรัฐราษฎรวิทยา ตาํบแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง                 21,650.00  
28 เชียงราย โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อําเภอเวียงชัย                 21,650.00  
29 เชียงราย โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม อําเภอเวียงเชียงรุง                 21,650.00  
30 เชียงราย โรงเรียนแมลาววิทยาคม อําเภอแมลาว                 21,650.00  
31 เชียงราย โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม อําเภอเวียงปาเปา                 21,650.00  
32 เชียงราย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อําเภอเชียงของ                 21,650.00  
33 เชียงใหม โรงเรียนอมกอยวิทยาคม                 49,100.00  
34 เชียงใหม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม                 32,000.00  
35 เชียงใหม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม                 57,700.00  
36 เชียงใหม โรงเรียนแมออนวิทยาลัย                 34,500.00  
37 ตรัง โรงเรียนวัดหนองเปด                 30,000.00  
38 ตรัง โรงเรียนบานไทรงาม                 30,000.00  
39 ตราด โรงเรียนบานอางกะปอง                 30,000.00  
40 ตราด โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม                 30,000.00  
41 ตราด โรงเรียนบอไรวิทยาคม                 30,000.00  
42 ตาก โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ต.สามเงา                 30,000.00  
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ลําดับ จังหวัด รร.  ยอดเงิน  
43 ตาก โรงเรียนบานแมระมาดนอย                  30,000.00  
44 นครปฐม โรงเรียนศาลาตึกวิทยา                 79,370.00  
45 นครปฐม โรงเรียนบัวปากทาวิทยา                 79,370.00  
46 นครปฐม โรงเรียนเทศบาลวัดหวยพล ู (โชติประชานุเคราะห)                 79,370.00  
47 นครพนม โรงเรียนรามราชพิทยาคม   ต.รามราช อ.ทาอุเทน                  30,000.00  
48 นครพนม โรงเรียนเชียงยืนวิทยา      ต.เวินพระบาท อ.ทาอุเทน                 30,000.00  
51 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเฉลมิราษฎรประชาอุทิศ                 33,500.00  
52 นครศรีธรรมราช โรงเรียนโมคลานประชาสรรค                 30,000.00  
53 นครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพูน                 30,000.00  
49 นครสวรรค โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม                 30,000.00  
50 นครสวรรค โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห                 30,000.00  
54 นนทบุร ี โรงเรียนรัตนาธิเบศร                  30,000.00  
55 นราธิวาส โรงเรียนนราวิทย                 30,000.00  
56 นราธิวาส โรงเรียนรมเกลา                  30,000.00  
57 นาน โรงเรียนสา                 28,600.00  
58 บึงกาฬ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม                 35,520.00  
59 บึงกาฬ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก                 35,520.00  
60 บุรีรัมย โรงเรียนภัทรบพิตร                  30,000.00  
61 ประจวบครีีขันธ โรงเรียนหวยยางวิทยา                 30,000.00  
62 ประจวบครีีขันธ โรงเรียนบานในล็อค                 31,400.00  
63 ปราจีนบุร ี โรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุร ี                 80,206.00  
64 ปราจีนบุร ี โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง                 80,206.00  

65 ปตตานี 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 40 จังหวัดปตตานี ต.รสูะมิแล 
อ.เมือง 

                67,840.00  

66 ปตตานี โรงเรียนสุวรรณไพบูลย ต.ยาม ูอ.ยะหริ่ง                 16,000.00  
67 ปตตานี โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ต.ดอน อ.ปะนาเระ                   5,760.00  
68 พะเยา โรงเรียนพะเยาประสาทนวิทย                 30,000.00  
69 พะเยา โรงเรียนถํ้าปนวิทยาคม                 30,000.00  
70 พังงา โรงเรียนทับปุดวิทยา                 30,000.00  
71 พัทลุง ร.ร ศรีบรรพตพิทยาคม                 50,000.00  
72 พัทลุง ร.ร มัธยมเกาะหมาก                 49,950.00  
73 พิษณุโลก ร.ร.วังนํ้าคูศึกษา                 30,000.00  
74 เพชรบุร ี โรงเรียนบางตะบูนวิทยา                 29,876.00  
75 เพชรบูรณ โรงเรียนพัชรพิทยาคม                  30,000.00  
76 เพชรบูรณ โรงเรียนหลมสักวิทยาคม                  30,000.00  
77 แพร โรงเรียนเมืองแพร                 29,700.00  
78 แพร โรงเรียนรองกวางอนุสรณ                 28,250.00  
79 ภูเก็ต รร.สตรภีูเก็ต                 29,968.00  
80 มหาสารคาม รร.บานกุดนํ้าใส                 28,200.00  
81 มุกดาหาร โรงเรียนดงมอนวิทยาคม อ.เมืองมกุดาหาร จ.มุกดาหาร                 30,000.00  
82 มุกดาหาร โรงเรียนเหลาประชาอุทิศ ต.บานเหลา อ.คําชะอี  จ.มุกดาหาร                 30,000.00  

83 มุกดาหาร 
โรงเรียนหนองสูงสามคัคีวิทยา ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร 

                30,000.00  
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ลําดับ จังหวัด รร.  ยอดเงิน  
84 แมฮองสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน                 80,000.00  
85 ยโสธร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร                 29,500.00  
86 ยโสธร โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมลู  จ.ยโสธร                 29,500.00  
87 ยโสธร โรงเรียนคอวงวิทยาคม อ.คอวัง จ.ยโสธร                 29,500.00  
88 ยะลา รร.เบตง "วีระราษฎร"ประสาน                 36,742.00  
89 ยะลา รร.คอยรียะหวิทยามูลนิธิ                 37,111.00  
90 ยะลา รร.พัฒนาอิสลามวิทยา                 36,790.00  
91 ยะลา รร.พัฒนาวิทยา                 36,790.00  
92 ยะลา รร.สธิุศาสนวิทยา                 37,111.00  
99 รอยเอ็ด ร.ร.สตรศีึกษา                 60,000.00  

100 รอยเอ็ด ร.ร.สุวรรณภมูิพิทยไพศาล                 60,000.00  
93 ระนอง โรงเรียนปากจั่นวิทยา                 30,000.00  
94 ระนอง โรงเรียนบานหาดจิก                 30,000.00  
95 ระนอง โรงเรียนละอุนวิทยาคาร                 29,990.00  
96 ราชบุร ี ร.ร.วัดแจงเจรญิ บุญเหลือ(ประชาสงเคราะห)                 30,000.00  
97 ราชบุร ี ร.ร.บานโปงกระทิงบน                 30,000.00  
98 ราชบุร ี ร.ร.วัดนํ้าพุ                 30,000.00  

101 ลําปาง โรงเรียนเถินวิทยา                 51,000.00  
102 ลําปาง โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชดาภิเษก                 30,000.00  
103 ลําปาง โรงเรียนทุงกวาววิทยา                 51,000.00  
105 เลย โรงเรียนตนแบบพลังงานชุมชน (โรงเรียนทาลี่วิทยา)                 29,960.00  
106 เลย โรงเรียนตนแบบพลังงานชุมชน (โรงเรียนเชียงกลมวิทยา)                 30,000.00  
104 ศรีสะเกษ โรงเรียนบึงบูรพ                 30,000.00  
107 สกลนคร โรงเรียนทาแรศึกษา                 56,700.00  
108 สกลนคร โรงเรียนโพธิแสนวิทยา                 56,700.00  
109 สงขลา รร.กอบกุลวิทยาคม                 29,960.00  
110 สงขลา รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ                 29,960.00  
111 สตูล ร.ร.พัฒนาการศึกษามลูนิธิ                 30,960.00  
126 สมุทรปราการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ                  32,000.00  
127 สมุทรปราการ โรงเรียนวัดแพรกษา                  31,000.00  
128 สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดบางนอย (แจมประชานุกูล)                  29,950.00  
113 สระแกว รร.บานแกงวิทยา                 30,000.00  
112 สระบุร ี รร.บานหมอ                  30,147.50  
114 สิงหบุร ี โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง                 30,000.00  
115 สิงหบุร ี โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อําเภออินทรบุร ี                 30,000.00  
116 สิงหบุร ี โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม อําเภออินทรบุร ี                 30,000.00  
117 สุพรรณบุร ี รร วังหวาราฎษรสามัคค ี                 29,050.00  
118 สุพรรณบุร ี รร บรรหาร แจมใส 6                 29,200.00  
119 สุราษฎรธานี โรงเรียนบานทับใหม                 29,930.00  
120 สุราษฎรธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา                 30,000.00  

121 สุราษฎรธานี 
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 1 (ดอนสัก
ผดุงวิทย) 

                29,896.00  

122 สุรินทร โรงเรียนบานดงเค็ง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ                 30,000.00  
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ลําดับ จังหวัด รร.  ยอดเงิน  
123 สุรินทร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี                 30,000.00  
124 สุรินทร โรงเรียนวันเจรญิสามัคคี ต.บานไทร อ.ปราสาท                 30,000.00  
125 สุรินทร โรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี                 30,000.00  
129 หนองคาย โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อําเภอเมืองหนองคาย                 29,800.00  
130 หนองคาย โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อําเภอโพนพิสัย                 30,075.00  
131 หนองคาย โรงเรียนสังคมวิทยา อําเภอสังคม                 30,100.00  
132 หนองคาย โรงเรียนหนองนางพิทยาคม อําเภอทาบอ                 30,000.00  
133 หนองบัวลําภ ู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร                 28,350.00  
134 อางทอง โรงเรียนสามโกวิทยาคม                   29,892.00  
135 อํานาจเจรญิ โรงเรียนเทศบาลอํานาจ                 80,000.00  
136 อํานาจเจรญิ โรงเรียนอนุบาลลืออํานาจ                 55,000.00  
137 อุดรธานี ร.ร.ชุมชนกุดหมากไฟ                 50,985.00  
138 อุดรธานี ร.ร.บานทับไฮ                 50,985.00  
141 อุตรดิตถ โรงเรียนนํ้าริดวิทยา (โรงเรยีนตนแบบพัลงงานชุมชน)                 66,000.00  
142 อุตรดิตถ โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ (โรงเรียนตนแบบพัลงงานชุมชน)                 75,000.00  
143 อุตรดิตถ โรงเรียนบานเหลาปาสา (โรงเรียนตนแบบพัลงงานชุมชน)                 81,000.00  
139 อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม                 12,980.00  
140 อุทัยธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี                 12,980.00  
144 อุบลราชธานี โรงเรียนพลังงานชุมชน โรงเรียนบานคํากอม                 29,980.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี ภายใตงบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชุมชน ประจําป 2563  16 

2.3 รายชื่อกลุมลดใชพลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 
2.3.1 อบแหงแสงอาทิตย ขนาด 3x4 เมตร 50 แหง 

ลําดับ จังหวัด ชื่อกลุม ผลิตภัณฑ ตําบล อําเภอ 

1 จันทบุร ี วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรปูเห็ดบาน
ไรเกา 

เห็ดหลินจือ รําพัน ทาใหม 

2 จันทบุร ี วิสาหกิจชุมชนบานตนไทร ลูกประคบ,แชมพูสระผม,ชา
สมุนไพร 

วัดใหม เมือง
จันทบุร ี

3 เชียงราย กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบานปาซางเหนือ กลวยตาก โปงแพร แมลาว 

4 เชียงราย กลุมแปรรูปอาหาร หมูแดดเดียว/หมสูวรรค/
แคปหม ู

โปงแพร แมลาว 

5 เชียงใหม วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคํา ผลผลติทางการเกษตร+สมน
ไพร 

นํ้าแพร พราว 

6 ตรัง วิสาหกิจชุมชนจักสานกานจาก   ม.5 ใบจาก วังวน กันตัง 

7 ตรัง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑจากตนจาก 
ม.3 

ถานอัดแทง วังวน กันตัง 

8 ตรัง วิสาหกิจชุมชนคนเผาถานกลั่นนํ้าสมควันไมไร
ควันบานเกาะปรางค 

ถานอัดแทง นาทาม
เหนือ 

เมืองตรัง 

9 ตราด วิสาหกิจชุมชนขนมปงกรอบตําบลวังกระแจะ กลวยตาก วังกระแจะ เมืองตราด 

10 ตาก วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบาน
ปางสาน 

ขาวเกรียบสมุนไพร กลวยตาก
เห็ดนางฟาอบแหง เห็ดหอม
อบแหง 

ต.ดานแมละ
เมา 

อ.แมสอด 

11 ตาก วิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรปนรักปนลาน พริก,กระเจี๊ยบ,มะขาม,ขิง,ขา ขะเนจื้อ แมระมาด 

12 ตาก กลุมOTOPแมสอด กลวยอบมวน แมกุ แมสอด 

13 นครปฐม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลวยและผลผลิต
ทางการเกษตรคลองนกกระทุง 

กลวย,แปรรูปผลไมตาม
ฤดูกาล,สุมนไพร 

คลอง
นกกระทุง 

บางเลน 

14 นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาและแปรรูป
การเกษตรหาดบานเปรต็ 

มะพราว/หมาก ขนอม ขนอม 

15 นครศรีธรรมราช วิสาหกิจบานเขาวังทอง ขาวเกรียบ/กลวยตาก ควนทอง ขนอม 

16 ประจวบครีีขันธ วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปบานหัวตาลแถว หมึกตากแหง กลวยตาก สามรอย
ยอด 

สามรอย
ยอด 

17 ปราจีนบุร ี สหกรณประมงนิคมบานสรางพัฒนา
ปราจีนบุร ีจํากัด 

ผลิตภณัฑปลานิลแดดเดียว บางปลารา บานสราง 

18 พะเยา วิสาหกิจลาํไยคุณภาพอําเภอเชียงมวน ลําไยอบแหง กลวยตาก บานมาง เชียงมวน 

19 พะเยา วิสาหกิจเกษตรโฮมเมด กลวยตาก ทาจําป เมือง 

20 พัทลุง กลุมแปรรูปกะปปลาปนแต ปลาสลาด ปนแต ควนขนุน 

21 เพชรบุร ี วิสาหกิจชุมชนเห็ดถังเชาเพชรบุร ี เห็ดถ่ังเชา บางจาน เมือง 

22 เพชรบุร ี วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรอินทรียวิถีไทย กลวยตาก กลัดหลวง ทายาง 

23 ภูเก็ต กลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏริูปท่ีดิน ถานอัดแหงไลความช้ืน ฉลอง เมืองภูเก็ต 

24 มุกดาหาร วิสาหกิจชุมชนจุมเกษตรกรทายาทไทบร ู ชาผักหวาน ดงหลวง ดงหลวง 

25 มุกดาหาร กลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร บาน
หนองนกเขียน 

ปลาแดดเดยีว/เน้ือแดดเดียว/
กลวยตาก/สมุนไพร 

รมเกลา นิคมคํา
สรอย 

26 มุกดาหาร วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลอดหน้ี ชาผักหวาน นาสีนวน เมือง 
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ลําดับ จังหวัด ชื่อกลุม ผลิตภัณฑ ตําบล อําเภอ 

27 ยโสธร กลุมอนุรักษธรรมชาต ิศรีฐาน กลวยตาก ศรีฐาน ศรีฐาน 

28 ระยอง วิสาหกิจชมชนเกษตรแปรรูปตําบลนาตาขวัญ ตากหญาหวาน นาตาขวัญ เมือง
ระยอง 

29 ระยอง สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง กลวยตาก นิคมพัฒนา นิคม
พัฒนา 

30 ลําปาง ชมรมคนสรางสุข กลวยตาก บอแฮว เมือง 

31 ลําปาง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสตัวนํ้า หมู 5 บาน
สามัคค ี

ปลาตากแหง บานสา แจหม 

32 เลย วิสาหกิจชุมชนกลุมกาแฟบานหนองแคน กาแฟ นาดวง นาดวง 

33 เลย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียยั่งยนือําเภอ
เชียงคาน 

กลวย,มันเทศญี่ปุน,แกวมังกร,
ลําไย,มะเขือเทศ 

เขาแกว เชียงคาน 

34 เลย วิสาหกิจชุมชนกาแฟข้ีชะมด เมลด็กาแฟ,ดอกกาแฟ,กาแฟ
เชอรี่ 

อาฮ ี ทาลี ่

35 สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนศูนยเรียนรูเกษตรบางปู เห็ดหลินจืออบแหง บางปูใหม เมือง 

36 สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนการผลติการเกษตรปลอดสาร เกษตร วัดประดู อัมพวา 

37 สระแกว วิสาหกิจชุมชนฟารมเห็ดมั่นศร ี เห็ดหลินจืออบแหง ทาเกษม เมือง 

38 สระแกว วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย อาหารดี 
ปลอดภัย บานวังร ี

กระทอนอบแหง/มะมวง
อบแหง 

หนอง
ตะเคียน
บอน 

วัฒนานคร 

39 สระแกว วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติแปรรูป ขาวเกรียบอบแหง/กลวย คลองหินปูน วังนํ้าเย็น 

40 สระบุร ี วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการผลติพืชผักผลไมเพ่ือ
ความปลอดภัย(GAP) 
 

หมอนกวนอบแหง หนองยาง
เสือ 

มวกเหล็ก 

41 สุรินทร วิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตร
พอเพียงบานหนองขุนศรี 

ผลิตภณัฑ/สินคาแปรรูปจาก
เห็ดสมุนไพร เห็ดนางฟา/เห็ด
หลินจือแดง G2 อบแหง 

แคน สนม 

42 สุรินทร กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมบานโสน สมุนไพลตากแหง กันตวจระ
มวล 

ปราสาท 

43 สุรินทร กลุมเลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจรบานกะทม หมูแดดเดียว เฉนียง เมือง
สุรินทร 

44 หนองคาย กลุมปลูกพืชปลอดภัยบานเทวี ขาวแตน ปลาแดดเดยีว  
กลวยตาก 

บานเดื่อ อ.ทาบอ 

45 หนองบัวลําภ ู วิสาหกิจชุมชนกลุมไมผลบานใหมศิลามงคล แปรรูปมะมวง/กลวย หนองสวรรค เมือง
หนองบัว
ลําภ ู

46 อุดรธานี ชุมชนคนเอาถาน ถานอัดแทง แสงสวาง หนองแสง 

47 อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนคนภฮูอม แปรรูปกลวยและสมุนไพร แสงสวาง หนองแสง 

48 อุตรดิตถ วิสาหกิจชุมชนกลุมนวดแผนไทยจากสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ 

ไมนวด /สมุนไพร เดนเหลก็ นํ้าปาด 

49 อุตรดิตถ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบานขอยสูง ขาวกลองงอก กลวยตาก ขอยสูง ตรอน 

50 อุบลราชธานี ขาวกลองงอกเพ่ือสุขภาพ บานเกษม ขาวกลองงอก เกษม ตระการ
พืชผล 
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2.3.2 อบแหงแสงอาทิตย ขนาด 2x2 เมตร 30 แหง 
ลําดับ จังหวัด ชื่อกลุม ผลิตภัณฑ ตําบล อําเภอ 

1 กาฬสินธุ กลุมถ่ัวคั่วทรายแหง(ยุวรี) ถ่ัวคั่ว เหลาไฮงาม กุฉินารายณ 
2 กาฬสินธุ กลุมถ่ัวคั่วชุดาพร ถ่ัวคั่ว เหลาไฮงาม กุฉินารายณ 
3 กําแพงเพชร เครือขายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชผลทาง

การเกษตรบานคลองแตว 
พริกแกง เพชรชมภ ู โกสัมพีนคร 

4 กําแพงเพชร วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรเกาะนํ้าโจน
สามัคค ี

ใบตองหอกลวยกวน ลานดอกไม เมือง
กําแพงเพชร 

5 เชียงใหม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรขาว
แตนนํ้าแตงโม 

ขาวแตน แมแตง แมแตง 

6 เชียงใหม วิสาหกิจแปรรูปแคบหมูโบราณ แคปหม ู แมแตง แมแตง 
7 ตรัง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชผลทางการเกษตรบาน

ควนอาร ี
หนอไม บางด ี หวยยอด 

8 ตรัง กลุมกรรณิการ สมุนไพร ใบยานาง ยานตาขาว ยานตาขาว 
9 ตราด กลุมวิสาหกิจชุมชนกุงแหงแมบานสามัคค ีชุมชน

หนองคันทรง 
กุงแหง ต.หนอง

คันทรง 
เมืองตราด 

10 ตาก วิสาหกิจชุมชนการผลติพืชผัก ไมผล ไมดอก 
สมุนไพรธรรมชาต ิ

สมุนไพรอบแหง วังหิน เมืองตาก 

11 ตาก วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภณัฑเกษตร ขาวเกรียบ, ขาวแตน แมปะ แมสอด 
12 นครปฐม วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและแปรรปูผลผลติทาง

การเกษตรบางปลาคลองนก 
ผลไมและสมุนไพรอบแหง บางปลา บางเลน 

13 นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูป ขนมลาอบแหง ปากพูน เมือง 
14 บึงกาฬ วิสาหกิจชุมชนสตรีหวยไมซอด ขาวเมา ปากคาด ปากคาด 
15 บึงกาฬ วิสาหกิจผลิตเห็ดครบวงจรบานโนนโพธ์ิศร ี เห็ดอบ หนองพัน

ทา 
โซพิสัย 

16 ประจวบครีีขันธ วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสีเขียว ชาสมุนไพร หัวหิน หัวหิน 
17 ประจวบครีีขันธ วิสาหกิจชุมชนนํ้าพริกอรวรรณเขาเตา พริกแหง/พริกแกง เขาเตา หัวหิน 
18 พะเยา วิสาหกิจเกษตรโฮมเมด กลวยตาก ทาจําป เมืองพะเยา 
19 พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานํ้าอิง อาหาร/ปลา ทาจําป เมืองพะเยา 
20 เพชรบุร ี วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารฮาลาเน้ือสัตว

เพชรบุร ี
เน้ืออบแหง/ขาวเกรียบเน้ือ ทาแรงออก บานแหลม 

21 ยะลา ผาบาติก หมูท่ี 2 สมแขก อัยเยอรเวง เบตง 
22 ยะลา ออมทรัยพทเพ่ือการผลิต บานดอน สมแขก อัยเยอรเวง เบตง 
23 ระยอง วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียววิถีเกษตร ชาดาวเรือง ชุมแสง วังจันทร 
24 เลย วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรชาวสวนเมืองเลย ผลไมตามฤด ู บุฮม เชียงคาน 
25 เลย วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนอําเภอผาขาว กลวย ถ๋ัว โนนปอแดง ผาขาว 
26 ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานปลาราปาสมบาน

หวย 
ปลารา/ปลาสม/ปลาแดด
เดียว 

บัวหุง ราษีไศล 

27 ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนแมบานความหวังใหม นํ้าพริกนรก/นํ้าพริกตาแดง บึงบูรพ ราษีไศล 
28 สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนแมอํานายปลาสลิดบางบอ ปลาสลิดแดดียว คลองดาน บางบอ 
29 สระบุร ี วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการผลติพืชผักผลไมเพ่ือ

ความปลอดภัย(GAP) 
หมอนอบแหง หนองยาง

เสือ 
มวกเหล็ก 

30 อุตรดิตถ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมะมวง  หมิพานตและ
ผลผลติทางการเกษตรบานหัวทุง 

เม็ดมะมวงหิมพานต บานเสี้ยว ฟากทา 
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2.3.3 เตาชีวมวล 30 แหง 
ลําดับ จังหวัด ชื่อกลุม ผลิตภัณฑ ตําบล อําเภอ ประเภทเตา 
1 กาฬสินธุ กลุมถ่ัวคั่วทรายแหง(ยุวรี) ถ่ัวคั่ว เหลาไฮงาม กุฉินารายณ เตามณฑล 
2 กาฬสินธุ กลุมถ่ัวอบแหงคั่วทราย แม

หวานตา 
ถ่ัวคั่ว เหลาไฮงาม กุฉินารายณ เตามณฑล 

3 กาฬสินธุ กลุมถ่ัวคั่วชุดาพร ถ่ัวคั่ว เหลาไฮงาม กุฉินารายณ เตามณฑล 
4 ตรัง กรรณิการ สมุนไพร นํ้ากลั่นใบยานาง ยานตาขาว ยานตาขาว เตานาชุมเหด็ 
5 ตรัง วิสาหกิจชุมชนสรุาพ้ืนบาน-

รวงผึ้ง 
สุราพ้ืนบาน นํ้าผุด เมืองตรัง เตานาชุมเหด็ 

6 ตรัง วิสาหกิจชุมชนสรุาพ้ืนบาน-
รวงผึ้ง 

สุราพ้ืนบาน นํ้าผุด เมืองตรัง เตานาชุมเหด็ 

7 ตรัง วิสาหกิจชุมชนบาติบานโตะ
เมือง 

ผาบาติจากเปลือกลูก
จาก 

บางหมาก เมืองตรัง เตานาชุมเหด็ 

8 ตรัง ผลิตภณัฑแปรรูปจากตนจาก 
บานโตะ 

นํ้าตาลจาก,นํ้าสมจาก,
นํ้าหวานจาก 

บางหมาก กันตัง เตานาชุมเหด็ 

9 นครศรีธรรมราช วิสาหกิจบานเขาวังทอง ขาวเกรียบ ควนทอง ขนอม เตามณฑล 
10 นครศรีธรรมราช วิสาหกิจตอแอนดตั๊กมารเกตติ้ง กลวยฉาบ รอนพิบูลย รอนพิบูลย เตามณฑล 
11 พะเยา กลุมวิสาหกิจเกษตรโฮมเมด กลวยทอด ทาจําป เมืองพะเยา เตามณฑล 
12 พะเยา กลุมฟารมเห็ดบานสามหลัง กอนเห็ด ปาซาง ดอกคําใต เตามณฑล 
13 พะเยา กลมวิสาหกิจชุมชแปรรูปปลา

นํ้าอิง 
นํ้าปู ทาจําป เมืองพะเยา เตามณฑล 

14 เพชรบุร ี วิสาหกิจชุมชนดอนขุนหวย 2 สับปะรดกวน/ขาว
เกรียบใบหมอน/กลวย
กวน/ชาใบหมอน 

ทาคอย ทายาง นาชุมเห็ด 

15 เพชรบุร ี กลุมสตรีหมู 4 บานหนองเกต ุ กลวยฉาบ/กลวยมวน/
เผือกเสน/มะพราวแกว 

หนองจอก ทายาง นาชุมเห็ด 

16 ยะลา แมบานไมผลวังใหม หมูท่ี 5 ทุเรียนกวน อัยเยอรเวง เบตง เตามณฑล 
17 ยะลา สงเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

บานยะรม 
กาแฟโบราณ/ขนม ยะรม เบตง เตามณฑล 

18 ยะลา สตรมีุสลิมพัฒนา หมูท่ี 3  กาแฟโบราณ/
ผลิตภณัฑตากแหง 

อัยเยอรเวง เบตง เตามณฑล 

19 ยะลา สตรมีุสลิมพัฒนา หมูท่ี 4 กาแฟโบราณ/
ผลิตภณัฑตากแหง 

อัยเยอรเวง เบตง เตามณฑล 

20 ยะลา วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรกาแปะกอตอใน 

กาแฟโบราณ เบตง เบตง เตามณฑล 

21 ยะลา ปกดอกผาคลุม หมูท่ี 4 ทุเรียนกวน/ยอมผา อัยเยอรเวง เบตง เตามณฑล 
22 ศรีสะเกษ กลุมทอผาไหมรุงอรุณ ผาไหม บึงบูรพฺ บึงบูรพ เตามณฑล 
23 สกลนคร วิสาหกิจชุมชนไมกวาดขวด

พลาสติกบานหนองเหียน 
ไมกวาดขวดพลาสติก
บานหนองเหียน 

เหลาโพนคอ โคกศรสีุพรรณ เตามณฑล 

24 สระบุร ี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูแปร
รูปผลผลิตการเกตรบานดอน 

ผลิตกอนเช้ือเห็ด บานลํา วิหารแดง เตามณฑล 

25 หนองคาย วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูป
บานโพนเจรญิ 
 

ไขเค็ม บานเดื่อ ทาบอ รอยเอ็ด 
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ลําดับ จังหวัด ชื่อกลุม ผลิตภัณฑ ตําบล อําเภอ ประเภทเตา 
26 หนองบัวลําภ ู กลุมทอผามัดหมี่ ชุมชนบวร

มงคลทองสามัคค ี
ยอมผามดัหมี ่ นามะเฟอง เมือง

หนองบัวลําภ ู
มณฑล 

27 อํานาจเจรญิ วิสาหกิจชุมชนกลุมผาสไบวินัยดี 
ม.4 

ผาสไบ นาปาแซง ปทุมราชวงศา มณฑล 

28 อํานาจเจรญิ กลุมทอผาขิดบานวินัยดี ม.4 ผาขิต นาปาแซง ปทุมราชวงศา มณฑล 
29 อํานาจเจรญิ กลุมทอผาพ้ืนเมืองและจักสาน

วินัยด ี
ผาพ้ืนเมือง นาปาแซง ปทุมราชวงศา มณฑล 

30 อํานาจเจรญิ กลุมแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตรแมบานโคกสวาง 

กลวยฉาบ/ขาวแตน/
กลวยเบรคแตก 

ไรชี ลืออํานาจ มณฑล 

 
 

2.3.4 ไบโอแกสจากยางพารา 3 แหง 
ลําดับ จังหวัด ชื่อกลุม ตําบล อําเภอ 

1 พังงา สหกรณกองทุนสวนยางในโตน จํากัด ปากอ เมืองพังงา 

2 ตรัง กลุมสหกรณกองทุนสวนยางหนองบัว จํากัด หนองบัว รัษฎา 

3 สงขลา สหกรณกองทุนสวนยางยูงทอง ทาชาง บางกล่ํา 
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3. แนวทางการปฏิบัติ งบอุดหนุน ประจําป 2563   
3.1 เง่ือนไขในการรับสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 

ผูขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยี(กลุมเปาหมาย)จะปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้ 
3.1.1 ตองมีใบสมัครเขารวมโครงการ 
3.1.2 ตองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเพียงพอติดตั้งระบบและมีหนังสือยินยอมการใชประโยชนในพ้ืนท่ี

นั้น ตลอดอายุการใชงานของระบบ 
3.1.3 กรณี ระบบอบแหงแสงอาทิตยขนาด 3x4 เมตร กลุมตองมีสวนรวมในการสมทบคาใชจายอยาง

นอยรอยละ 30 โดยจัดทํางานพ้ืน คสล.ของระบบ และ ชั้นวางผลิตภัณฑ ตามแบบท่ีกําหนด 
3.1.4 ศึกษาวิธีการใชงาน การดูแลบํารุงรักษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดอายุการใชงาน 
3.1.5 รายงานการใชงานเสนอสํานักงานพลังงานจังหวัดทราบ ทุก 3 เดือนหรือตามท่ีพลังงานจังหวัด

กําหนด 
3.2 การใชจายเงิน 

3.2.1 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนฯ พ.ศ.2563 
3.2.2 เงินเหลือจากการจัดซ้ือจัดจางเทคโนโลยีใหสงคืนคลังหามนําไปใชอยางอ่ืน 

3.3 การลงทะเบียนควบคุม การสงมอบเทคโนโลยี และการจายออกจากทะเบียน  
3.3.1 เม่ือ สพจ.ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ(เทคโนโลยีพลังงาน)และรับมอบเรียบรอยแลว ให

จําแนกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 37 ลง
วันท่ี 6 มกราคม 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ และตามคํานิยาม 
มาตรา 4 พรบ.จัดซ้ือจัดจางฯ 

3.3.2 ลงทะเบียน (ออกหมายเลข) ตามบันทึก ท่ี พน 0201.4/8269 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เรื่อง 
การดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ (สบก.)  

3.3.3 บันทึกทรัพยสินในระบบ GFMIS  
3.3.4 จัดทําการจําหนายพัสดุ โดย จัดทําบันทึกเสนอ ผจว. อนุมัติใหโอนพัสดุตามวัตถุประสงคของ

โครงการ ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/055769 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 และ 
หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/037999 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561 

3.3.5 การสงมอบเทคโนโลยใีหกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานการสงมอบ-รับมอบไวตอกัน โดยมีใบสง
มอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน (ตามเอกสารแนบทายระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานวา
ดวยการใชจายเงินอุดหนุนฯ พ.ศ.2563)  

3.3.6 หลังจากสพจ.ไดสงมอบเทคโนโลยีใหกับกลุมเปาหมายเรียบรอยแลวใหรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานสงสสช.(ตามแบบสรุปผลการดําเนินงานแนบทายระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงานวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนฯ พ.ศ.2563) ภายใน ๓๐ วัน 

3.3.7 ลงจายออกทะเบียน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 218 

3.3.8 ปรับปรุงขอมูลในระบบ GFMIS  
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3.4 แนวทางการจัดซ้ือจัดจางพัสดุเทคโนโลยี แบบจางทําของ   
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง 
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางพัสดุเทคโนโลยี แบบจางทําของ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
           1.เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางจากหนวยงานเจาของงบประมาณแลวกรณี
วงเงินท่ีไดรับจัดสรรเกิน 500,000  บาท ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และ
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 
           2.การซ้ือหรือจางท่ีมิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะ
หนึ่ง หรือจะใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย 
           3.เจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดย
เสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี ตามรายการดังตอไปนี้ 
             (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
             (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี 
             (๓) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 
             (๔) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน 
ท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น 
             (๕) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
             (๖) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจางและเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 
             (๗) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
             (๘) ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือ 
หรือจาง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
           4.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการซ้ือจาง   จํานวน   2   คณะ  ดังนี้ 
              (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
              (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
              หรือแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะเดียวกรณีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไมเกิน 500,000 บาท 
           5.จัดทําราคากลางตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย การจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง ใชแบบ บก.06 
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          การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
          แบบ บก.06 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
 

      1. ชื่อโครงการ..................................................... 
      2. หนวยงานเจาของโครงการ ..................................................................... 
      3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ...................................................... บาท 
      4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี .......................................... 
          เปนเงิน ............................................................................................. บาท 
          ราคา/หนวย (ถามี) ........................................................................... บาท 
      5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
         5.1 ......................................................................... 
         5.2 .......................................................................... 
         5.3 ............................................................ 
      6. รายชื่อผูรับผิดชอบกําหนดราคากลาง ........................................... 

 
            
           6.เม่ือครบกําหนดเวลาการยื่นขอเสนอ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 55 – 58 
           7.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จัดทํารายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
              (ก) รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 
              (ข) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
              (ค) รายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 
              (ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 
              (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
           8.เม่ือไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผู
ไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของ
รัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐนั้น การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะกระทําไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณ 
           9.เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารางสัญญาจางทําของ 
         10.การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางท่ีปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซ่ึงตองการ
ผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน     ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท 
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         11.ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา 
         12.การลงนามในสัญญาและการแกไขสัญญาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานของรัฐตองทําสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด (แบบสัญญาจางทําของ) 
         13.เผยแพรขอมูลสาระสําคัญในสัญญา 
         14.บริหารสัญญาตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
         15.ผูขายหรือผูรับจางตามสัญญาสงมอบพัสดุใหเจาหนาท่ีพัสดุภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
         16.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลง  
         17.เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี 
แยกเปนชนิด และแสดงรายการ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขา
บัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 
         18.พัสดุเทคโนโลยีท่ีไดรับมอบถูกตอง ครบถวนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว และ
เจาหนาท่ีไดลงทะเบียนคุมทรัพยสินตามประเภทวัสดุหรือครุภัณฑเรียบรอยแลว และมีการบันทึกลงทะเบียน
ในระบบ GFMIS เรียบรอยแลว 
         19.หนวยงานของรัฐสงมอบพัสดุเทคโนโลยีใหกลุมวิสาหกิจชุมชนใชประโยชนรวมกัน ตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 
ใะขอบค   
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3.5 แนวทางการจัดซ้ือจัดจางพัสดุเทคโนโลยี แบบจางกอสราง   

 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ข้ันตอนการ
จัดซ้ือจัดจางพัสดุเทคโนโลยี แบบจางกอสราง มีการดําเนินการ ดังนี้ 
           1.เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางจากหนวยงานเจาของงบประมาณแลวกรณี
วงเงินท่ีไดรับจัดสรรเกิน 500,000  บาท ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และ
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 
           2.การจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งหรือจะให
เจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง 
           3.เจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผาน
หัวหนาเจาหนาท่ี  ตามรายการดังตอไปนี้ 
             (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจาง 
             (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสรางท่ี
จะจาง  
             (๓) ราคากลางของพัสดุท่ีจะจาง 
             (๔) วงเงินท่ีจะจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวา
จะจางในครั้งนั้น 
             (๕) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
             (๖) วิธีท่ีจะจางและเหตุผลท่ีตองจางโดยวิธีนั้น 
             (๗) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
             (๘) ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการจาง การออก
ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
           4.แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการจางกอสราง   จํานวน   3   คณะ   ดังนี้ 
              (1) คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
              (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
              (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
             แตงตั้งผูควบคุมงาน  จํานวนตามความเหมาะสมของงานจางกอสรางนั้น 
           5.คณะกรรมการกําหนดราคากลางจัดทําราคากลางตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใชตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง (แบบ บก.01) 
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          การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
 
การคํานวณราคากลางงานกอสราง ใหหนวยงานของรัฐคํานวณตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางท่ีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการกําหนด โดยมีขอมูลและรายละเอียดท่ี
หนวยงานของรฐัตองประกาศ ดังนี้ 
          แบบ บก.01 
          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
                1. ชื่อโครงการ............................................................................... 

      2. หนวยงานเจาของโครงการ .......................................................... 
      3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ...................................................... บาท 
      4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .................................................. 
      5. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี .......................................... เปนเงิน .................. บาท 
      6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
         6.1 ................................................................................ 
         6.2 .................................................................................... 
         6.3 ....................................................................................................... 
         6.4 ........................................................................................... 
         6.5 ............................................................................. 
     7. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง…………………………………………………….… 

 
 
           6.เม่ือครบกําหนดเวลาการยื่นขอเสนอ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 55 – 58 
           7.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จัดทํารายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
             (ก) รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 
             (ข) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
             (ค) รายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 
             (ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 
             (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
           8.เม่ือไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดจางหรือผูไดรับการ
คัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ 
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของ
รัฐนั้น การลงนามในสัญญาจางจะกระทําไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณ 
           9.เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารางสัญญาจางกอสราง 
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         10.การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางท่ีปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซ่ึงตองการ
ผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน     ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท 
         11.ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา 
         12.การลงนามในสัญญาและการแกไขสัญญาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานของรัฐตองทําสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด (แบบสัญญาจางกอสราง) 
         13.เผยแพรขอมูลสาระสําคัญในสัญญา 
         14.บริหารสัญญาตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
         15.ผูรับจางกอสรางตามสัญญาสงมอบงานใหเจาหนาท่ีพัสดุภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
         16.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง  
         17.เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี 
แยกเปนชนิด และแสดงรายการ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขา
บัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 
         18.งานจางกอสรางพัสดุเทคโนโลยีท่ีไดรับมอบถูกตอง ครบถวนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบรอยแลว และเจาหนาท่ีไดลงทะเบียนคุมทรัพยสินตามประเภทงานกอสรางเรียบรอยแลว และมีการ
บันทึกลงทะเบียนในระบบ GFMIS เรียบรอยแลว 
         19.หนวยงานของรัฐเจาของโครงการท่ีไดรับมอบสิ่งกอสราง ดําเนินการตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ.2562 ยื่นแบบแจงข้ึนทะเบียนสิ่งปลูกสรางไปยังสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี ดังนี้ 
              1.สิ่งปลูกสรางบนท่ีดินราชพัสดุ  ตองแจงแบบ ทร.04 ไปสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 
              2.สิ่งปลูกสรางบนท่ีดินท่ีไมใชท่ีราชพัสดุ ตองแจงแบบ ทร.05 ไปยังสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 
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3.6 ข้ันตอนการการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ  (กรณีส่ิงปลูกสราง)  
มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 
1. แจงรายการสิ่งปลูกสรางท่ีจะตองข้ึนทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุ ใหเจาของงบประมาณทราบเพ่ือ

มอบอํานาจ การข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
2. ยื่นแบบสํารวจรายการ กับ สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเพ่ือขอข้ึนทะเบียน (แบบ ทร.04 หรือแบบ 

ทร.05) 
3. รับแจงผลการขอข้ึนทะเบียนทะเบียนท่ีราชพัสดุ (ประมาณ 15 วัน) (แบบ ทร.02/1 , ทร.

02/2) 
4. บันทึก/ตรวจสอบขอมูลท่ีราชพัสดุในทะเบียนควบคุมท่ีราชพัสดุและระบบทะเบียนสินทรัพย 

(รายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง) 
5. ขอความเห็นชอบสงคืนสิ่งปลูกสรางท่ีข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุจากเจาของงบประมาณ/ผูวา

ราชการจังหวัด 
6. สงคืนสิ่งปลูกสรางท่ีข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ กับ สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 
7. แจงใหหนวยงานท่ีจะขอใชประโยชน ยื่นเรื่องขอใชประโยชนท่ีราชพัสดุตอ สํานักงานธนารักษ

พ้ืนท่ี 
8. หนวยงานยื่นขอใชประโยชนท่ีราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี (อปท./หนวยงานท่ีตั้ง

โครงการ/หนวยงานภาครัฐ) 
9. การข้ึนทะเบียนสิ่งปลูกสรางเหนือพ้ืนดินตอกรมธนารักษตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติท่ีราช

พัสดุ พ.ศ.2562 มาตรา 6 และกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2545 ขอ 4(2) และ ขอ 6 

10. การขอใชท่ีดินเพ่ือการกอสรางใหไดมาซ่ึงสิ่งปลูกสรางและนําสิ่งปลูกสรางไปข้ึนทะเบียนท่ีราช
พัสดุ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายตามประเภทท่ีดินอยางเครงครัด โดยตองให
ไดรับการยินยอมหรือการอนุญาตใหใชอยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 
 

 กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

งานจางกอสราง อางอิง พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจางฯ มาตรา 60 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 21 , ขอ 43 - 
59 , ขอ 177 , ขอ 178 
งานจางทําของ อางอิง ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 21 , ขอ 43 - 59 
ราคากลาง อางอิง  ตามคูมือ แนวทางการประกาศ รายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ จัดทําโดย กรมบัญชีกลาง กองระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
และราคากลาง (กจร.) เดือนพฤษภาคม 2562 
 
                    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 139 
“อสังหาริมทรัพย” หมายความวา ท่ีดินและทรัพยอันติดอยูกับท่ีดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปน
อันเดียวกับท่ีดินนั้น     และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับท่ีดินหรือทรัพยอันติดอยูกับท่ีดินหรือ
ประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดินนั้นดวย 
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หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0302/ว4 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 

                       อสังหาริมทรัพยตามมาตรา 139 ตองจดทะเบียนท่ีราชพัสดุ เพ่ือข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุโดย
มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
                      1) เปนทรพัยอันติดอยูกับท่ีดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดินนั้น  
   2) เปนสิ่งกอสรางท่ีติดกับท่ีดิน โดยมีผูนํามาติดไว โดยมีเจตนาจะตองติดในลักษณะตรึงตรา 
แนนหนาถาวร หากมีการรื้อถอนก็จะเสียสภาพ 
   3) เปนวัตถุมีรูปรางสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมได 
 

สังหาริมทรัพยตามมาตรา 140 
ทรัพยอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพยและหมายความรวมถึงสิทธิอันเก่ียวกับทรัพยสินนั้นดวย 

 
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 มาตรา 6 

“ท่ีราชพัสดุ” ไดแก 1) อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด 2) ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไว
เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 3) ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือประโยชนของทางราชการตาม
กฎหมาย 
 
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราช
พัสดุ พ.ศ. 2545 
“ขอ 4 (2)” ในการจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด ใหกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบ...ใหจังหวัดอ่ืน ใน
สํานักงาน ธนารักษจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา ข้ึนทะเบียนและเก็บรักษาทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด 
“ขอ 6” ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรมใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุในท่ีดินซ่ึงเปนท่ี
ราชพัสดุหรือในท่ีดินอ่ืน ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดท่ีมีอํานาจ... ภายในสามสิบวัน 
(30)นับแตวันท่ีปลูกสรางเสร็จ.... 
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3.6.1 ตัวอยางสัญญายืมพัสดุ 
 

โครงการ.......................................................................  
กิจกรรม : ................................................................................ 

กิจกรรมยอย : ..............................................................................   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สัญญาเลขท่ี…………./2563 
 

       ทําท่ี ........................................ 
       .  
 

    วันท่ี.......... เดือน............................. พ.ศ. 2563 
 

  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนระหวางจังหวัดขอนแกน โดย นาย/นาง/นางสาว....................................... 
ตําแหนงพลังงานจังหวัด......................... ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัด........................... ซ่ึงตอไป
ในญญานี้เรียกวา “ผูใหยืม” ฝายหนึ่งกับกลุม...........................................................................................      
โดย...................................... ท่ีอยู................  หมูท่ี............  ตําบล..............อําเภอ......................  จังหวัด
............................   รับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ  ลงวันท่ี.......... เดือน........................ พ.ศ. 2563 ท่ี
แนบทายสัญญานี้ซ่ึงตอไปนี้   ในสัญญาเรียกวา “ผูยืม” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตกลงกันดังตอไปนี้  
พัสดุท่ียืม ขอ 1 ผูใหยืมตกลงใหยืมและผูยืมตกลงยืมพัสดุท่ียังสามารถใชงานได โดยมีรายการตาม

เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และผูยืมไดรับพัสดุท่ียืมจากผูใหยืมไวครบถวน
ถูกตองทุกรายการในวันทําสัญญานี้แลว 

การปฏิบัติตามระเบียบ ขอ 2 ผูยืมจะตองปฏิบัติตามขอตกลงตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2  โดย
เครงครัดทุกประการ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้

การซอมแซมดูแลรักษา ขอ 3 ผูยืมและสมาชิกทุกคนจะรวมกันรับผิดชอบพัสดุท่ียืมเหมือนหนึ่งเปนพัสดุของ
ตนเอง โดยจะชวยกันบํารุงรักษาและซอมแซมพัสดุท่ียืมทุกสวนใหมีสภาพดีสามารถใช
งานไดทันที โดยฝายผูยืมเปนผูออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเอง 

ระยะเวลายืม ขอ 4 ผูใหยืมตกลงใหยืมพัสดุตามสัญญาฉบับนี้ เปนระยะเวลา ...... ปงบประมาณ นับแต
วันท่ีทําสัญญาและสิ้นสุดในวันท่ี.............. เดือน........................ พ.ศ. ...............   

การมอบพัสดุท่ียืม ขอ 5 เม่ือครบกําหนดเวลายืมตามขอ 4 แลว ผูยืมจะตองคืนพัสดุท่ียืมใหแกผูใหยืม
ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาท่ีผูยืมจะตองสงคืนพัสดุท่ียืมให
ครบถวนทุกรายการ และพัสดุท่ีสงคืนจะตองอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดทันทีไม
ชํารุดเสียหาย หากผูยืมสงคืนพัสดุท่ียืมในสภาพชํารุดเสียหาย ผูใหยืมมีสิทธิ์เรียกให   
ผูยืมซอมแซมพัสดุท่ียืมใหมีสภาพดีดังเดิมได ผูยืมจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วัน หรือผูใหยืมจะดําเนินการซอมแซมพัสดุท่ีเสียหายแลวเรียกใหผูยืม
ชดใชเงินคาซอมท่ีเสียไปพรอมดวยคาเสียหายอ่ืน ๆ ได หากผูยืมสงคืนพัสดุลวงเลย
ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาขอนี้ผูยืมยินยอมชําระคาปรับใหแกผูใหยืมเปนรายวัน   
ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาพัสดุ ณ วันท่ียืม ของรายการพัสดุท่ียังไมไดสงคืน 
จนกวาจะสงคืนพัสดุท่ียืม 

/ความสูญเสีย... 
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ความสูญเสีย เสียหาย ขอ 6 หากพัสดุท่ียืมเกิดสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลาย ไมวาจากสาเหตุใดหรือจาก
การกระทําของบุคคลใดก็ตาม ผูยืมและสมาชิกทุกคนจะตองรวมกันรับผิดชอบชดใช
เปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยางเดียวกันหรือชดใชเปนเงิน
ตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

การใชประโยชนจากพัสด ุขอ 7 ผูยืมจะตองนําพัสดุท่ียืมไปใชเพ่ือประโยชนรวมกันของกลุมผูยืมเสมือนผูยืมเปน
เจาของพัสดุเอง โดยผูยืมจะเปนผูจัดหาเจาหนาท่ีควบคุมการทํางานของพัสดุท่ียืมใช
เองทุกประการ 

การใชและควบคุม ขอ 8 ผูยืมจะใชและควบคุมดูแลใหมีการใชพัสดุท่ียืมอยางระมัดระวังมิใหเกิดการ
ชํารุดเสียหาย โดยจะปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญายืมทุกประการ 

การตรวจสภาพ ขอ 9 ผูยืมยินยอมใหเจาหนาท่ีหรือตัวแทนของผูใหยืมเขาตรวจสภาพของพัสดุท่ียืมทุก
รายการ     ผูยืมจะตองอํานวยความสะดวกแกผูตรวจสภาพหากพบวาพัสดุท่ียืมเกิด
ความชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ผูตรวจสภาพมีสิทธิ์แจงใหผูยืมทําการแกไข
ซอมแซมได ผูยืมจะตองรีบดําเนินการแกไขซอมแซมใหเสร็จเรียบรอยภายใน 15 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูตรวจสภาพ 

การเรียกคืนพัสดุท่ียืม ขอ 10 หากผูใหยืมเห็นวากลุมผูใชพัสดุไมสามารถดําเนินกิจการใหเกิดประโยชนกับ
สมาชิกเทาท่ีควรจะเปนก็ดี หรือคณะกรรมการบริหารกลุมกระทําการทุจริตก็ดีหรือ 
ไมใชพัสดุใหเกิดประโยชนก็ดี ผูใหยืมมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาไดทันทีแมจะยังไมครบ
กําหนดเวลายืมตามขอ 4 และเรียกใหผูยืมและสมาชิกมอบพัสดุท่ียืมคืน พรอมท้ัง
เรียกใหชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนได โดยผูยืมไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ จากผูใหยืม 
ผูยืมจะตองคืนพัสดุท่ียืมแกผูใหยืมภายในกําหนด 10 วัน นับแตวันท่ีผูยืมคนใดคนหนึ่ง
ไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาจากผูใหยืม และในการคืนพัสดุผูยืมจะตองปฏิบัติ     
ตามสัญญาขอ 5 ดวย 

การใหความรวมมือ ขอ 11 หากผูใหยืมมีกิจกรรมสําคัญอ่ืนท่ีจําเปนตองใชพัสดุท่ียืมเปนการชั่วคราว 
และไมมีผลกระทบกับความตอเนื่องของการใชงานพัสดุของผูยืม ผูยืมตองใหความ
รวมมือในการเขารวมกิจกรรมตามท่ีผูใหยืมรองขอ 

การบอกเลิกสัญญา ขอ 12 หากผูยืมผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกใหผู
ยืมและสมาชิกชดใชคาเสียหายท่ีพึงมีแกผูใหยืมได 

การคํ้าประกันสัญญา ขอ 13 ในการทําสัญญาฉบับนี้ผูยืมไดนําคณะกรรมการดําเนินงานกลุม ทุกคนกับสมาชิก
อีก ................. คน รวมเปน ........... คน มาเปนผูคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญายืมดวย  
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/สัญญาฉบับ... 
 
 

  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความ
โดยตลอด  จึงลงลายมือชื่อตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 
      (ลงชื่อ)........................................................ผูใหยืม 
            (                                ) 
                                                            พลังงานจังหวัด..................... ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                     ผูวาราชการจังหวัด................  
      

(ลงชื่อ)........................................................ผูยืม 
                (                                        )  
 

(ลงชื่อ)........................................................พยาน 
                     (                                     ) 
                                                                                           ตําแหนง 
 

(ลงชื่อ).......................................................พยาน 
                           (                              ) 
                                                                                     ตําแหนง 
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3.6.2 ตัวอยาง หนังสือสัญญาค้ําประกัน 

 
ทําท่ี .................................................................... 

                                                                                
 

                         วันท่ี..............  เดือน.....................................  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ขาพเจาท้ังหลายผูมีรายชื่อทายสัญญาฉบับนี้ เปนสมาชิก กลุม........................................ 
ตั้งอยู ท่ี บาน.........................................  หมู ท่ี.............  ตําบล.................... ..............  อําเภอ
...............................  จังหวัด...................  ขอทําหนังสือสัญญาคํ้าประกันใหไวตอสวนราชการผูใหยืมมีขอความ
ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกลุม.........................................................  ไดทําสัญญา   
ยืมพัสดุจากสวนราชการผูใหยืม ตามสัญญาลงวันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น ขาพเจาทุกคน
ไดรับและมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารกลุม...........................................................  เปนผูทําสัญญายืม
ดังกลาวแทนสมาชิกทุกคน และขาพเจาทุกคนยินยอมผูกพันตนเองเปน*ผูคํ้าประกันคณะกรรมการบริหาร  
กลุม...........................................................  ตามสัญญายืมลงวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ.๒๕๖๓ 
กลาวคือหากผูยืมไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญายืมท่ีทําไวกับผูใหยืมหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งของ
สัญญายืมซึ่งผู ยืมจะตองคืนพัสดุที่ยืมก็ดี ชําระคาปรับหรือคาเสียหายใด ๆ ตามสัญญายืมแกผูใหยืมก็ดี 
ขาพเจาทุกคนยินยอมรับผิดชอบโดยจะรวมกับผูยืมคืนพัสดุท่ียืมรวมท้ังชดใชคาปรับและคาเสียหายท้ังหมดแก
ผูใหยืม โดยผูใหยืมไมตองใชสิทธิ์ทางศาลกอนอีกท้ังผูใหยืมไมมีหนาท่ีตองพิสูจนถึงขอบกพรองดังกลาวของผู
ยืมแตประการใดอีกดวย  
  ขอ ๒ ขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวยในกรณีท่ีผูใหยืมไดยินยอมใหผัดหรือผอนเวลาหรือ
ผอนผัน  การปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาใหแกผูยืม 
  ขอ ๓ ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางเวลาท่ีผูยืมยังตองรับผิดชอบอยูตาม
เง่ือนไข      ในสัญญาดังกลาว 
  ขาพเจาทุกคนเขาใจขอความในสัญญานี้เปนอยางดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอ
หนาผูใหยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน      (ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน 

           (............................................)                               (............................................) 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน      (ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน 

           (............................................)                               (............................................) 
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                                                                     (............................................) 
 

         (ลงชื่อ)(๓)..............................................ผูคํ้า
ประกัน 

                                                                                   (............................................) 
 

(ลงชื่อ)(๔)..............................................ผูคํ้าประกัน 
                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 ตามเงือนการสงเสริมเทคโนโลยีชนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน      (ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน 

           (............................................)                               (............................................) 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน      (ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน 

           (............................................)                               (............................................) 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน      (ลงชื่อ)..................................................ผูคํ้าประกัน 

           (............................................)                               (............................................) 
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3.6.3 ตัวอยาง หนังสือมอบอํานาจ 
 

                                                                                                                                                    ทําท่ี .............................................................. 
                                                                                     ............................................................  

 

                              วันท่ี.............. เดือน..................................... พ.ศ................ 
 

 กลุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ตั้งอยู ท่ี บาน . . . . . . . หมู ท่ี . . . . . . . . . ตําบล
.................................. อําเภอ............................................ จังหวัด...........................................................  โทร
.......................................โดย................................................................ ตําแหนง.............................................  
และ ....................................................................  ตําแหนง........................................ เปนผูมอบอํานาจให 
.........................................................  อายุ......... ป  สัญชาติ ไทย ตําแหนง........................................ทําการ
แทนกลุมผูยืมใชพัสดุ ในการทําสัญญายืมพัสดุระหวางสวนราชการเจาของพัสดุกับกลุมผูยืมใชพัสดุ  ระบบ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   กิจกรรม : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   กิจกรรมยอย : 
............................................     และสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาขอตกลงเพ่ิมเติมแนบทายสัญญา สัญญารับ
สภาพหนี้เอกสารเก่ียวกับการขนสงและอ่ืนๆ ตลอดจนการลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
สวนราชการเจาของพัสดุ ผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบในการกระทําของผูรับมอบอํานาจทุกประการตามมติท่ี
ประชุมใหญของสมาชิกกลุม เม่ือวันท่ี..........  เดือน...................................... พ.ศ............... จนเสร็จการเพ่ือเปน
หลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
      (ลงชื่อ).......................................ผูมอบอํานาจ  (ลงชื่อ)...................................ผูรับมอบอํานาจ 
               (........................................)              (...............................................) 
     ตําแหนง....................................... ตําแหนง..................................... 
 
 (ลงชื่อ).....................................ผูมอบอํานาจ  
               (........................................)         
     ตําแหนง.......................................    
    

        ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือชื่ออันแทจริงของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจซ่ึงไดลงลายมือชื่อ
ตอหนาขาพเจา 

 

      (ลงชื่อ)........................................พยาน (ลงชื่อ).........................................พยาน 
     (........................................)                (                 )        

       ตําแหนง.......................................                   ตําแหนง....................................... 
  
 
 

ติดอากรแสตมป 
10 บาท 
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3.7 สรุปข้ันตอนการดําเนินงาน หลังจากท่ีกลุมเปาหมายไดรับการคัดเลือกและปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

สงเสริมเทคโนโลยีชนิดนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สพจ.สพจ. เปดบัญชี “เงินอุดหนุนท่ัวไป ดานพลังงานจังหวัด...”  (กรณีเปดแลวหรือมีแลวไมตองเปดใหม) 
o ออมทรัพย 
o กระแสรายวัน  

• สพจ.วางฎีกาขอเบิกเงินตามแผนการใชจาย (ตัวเทคโนโลยีท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง) และ โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  
• สพจ.ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ 

• สพจ.ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ 
กรณีครุภัณฑ กรณีส่ิงปลูกสราง/ส่ิงกอสราง) เชน อบแหง 3x4 

หรือ Biogas จากยางพารา 

• สพจ.ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ และ บันทึกทรัพยสิน
ในระบบ GFMIS  

• สพจ.ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ และ บันทึกทรัพยสิน
ในระบบ GFMIS 

• สพจ.สงมอบเทคโนโลยีพลังงานใหกับกลุมเปาหมาย 
โดย มีเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ไวเปนหลักฐาน 

• แจงรายการสิ่งปลูกสรางท่ีจะตองข้ึนทะเบียนเปนท่ี
ราชพัสดุ  ใหเจาของงบประมาณทราบ เพ่ือมอบ
อํานาจ การข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

• สพจ.จายออกทะเบียน • สพจ. แจง สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี เพ่ือขอข้ึน
ทะเบียน (แบบ ทร.05 ) 

• สพจ. ขอความเห็นชอบสงคืนสิ่งปลูกสรางท่ีข้ึน
ทะเบียนท่ีราชพัสดุจากเจาของงบประมาณ/ผูวา
ราชการจังหวัด 

• สพจ. สงคืนสิ่งปลูกสรางท่ีข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ กับ 
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี และ ขอใชประโยชนท่ีราช
พัสดุ ตอ สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  

• สพจ.ใหกลุมเปาหมาย ยืมใชเทคโนโลยีพลังงาน ตาม
ระยะเวลา ในแบบ ทร.05 

• สพจ.รายงานผลการดําเนินงานมายัง สสช. ภายใน 30 วัน หลังจากสงมอบเทคโนโลย ี
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4. ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน วาดวยการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ 
งบอุดหนุน 
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5. เอกสารแนบทายระเบียบ 

5.1 แบบสงมอบเทคโนโลยีใหกับกลุมเปาหมาย  

แบบสงมอบเทคโนโลยี 
   โครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบล 

และเครือขายพลังงานชุมชน 

 

ขาพเจา...........................................ท่ีอยู.............................................................................................................ไดรบัมอบ
เทคโนโลยีพลังงาน ในวันท่ี................................................... ดังตารางรายการเทคโนโลยีพลังงาน 

ตารางรายการเทคโนโลยีพลังงาน 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย 
    
    
    
    
    
 

โดยขาพเจาผูรบัมอบเทคโนโลยีพลังงานตามรายการขางตน จะปฏบัิติดังตอไปน้ี 

1. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการการใชเทคโนโลยีท่ีรับมอบ 
2. ใชประโยชนเทคโนโลยีพลังงานท่ีรับมอบตามจดุประสงคของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ดูแลบํารุงรักษาเทคโนโลยีพลังงานท่ีไดรับมอบใหสามารถใชไดตลอดอายุการใชงานรวมถึงรับผิดชอบคาใชจาย

ในการดูแลบํารุงรักษา 
4. ยินยอมใหสมาชิกกลุมใชประโยชนเทคโนโลยีตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไวกับโครงการตามอายุงานของเทคโนโลย ี
5. ประสานและดําเนินการใหกลุมผูใชประโยชนเทคโนโลยีพลังงานมาใชงานอยางสม่ําเสมอ 

6. ขยายผลการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนเต็มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีไดรับมอบ 

7. บันทึกการใชงานเทคโนโลยีท่ีไดรบัมอบ รายงานตอ พลังงานจังหวัด ทุก 3 เดือน (บันทึกน้ีครอบคลมุถึง
ขอเสนอแนะ บันทึกการซอมบํารุง หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีไดรับมอบ) 

 

ใบสงมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชนน้ี จัดทําไว 2 ฉบับ (สําหรับสํานักงานพลังงานจังหวัด 1 ฉบับ และ ผูรับมอบ 1 ฉบับ) 
 

 

ลงช่ือ..........................................ผูรับมอบ   ลงช่ือ.........................................ผูสงมอบ 

(                                                 )           (                                                   ) 
 
 

ลงช่ือ............................................พยาน 

(                                               ) 
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5.2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน 
 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน 

เรียน ผอ.สสช. 

 ตามท่ีขาพเจา                         พลังงานจังหวัด                ซ่ึงไดรับงบประมาณจาก  

โครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบล และเครือขายพลังงาน

ชุมชน ปงบประมาณ 2563 ในการสงเสริม.....................................................................................จํานวน           

แหง  รวมวงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน                         บาท   

บัดนี้ ไดดําเนินงานสงมอบและทดสอบการใชงานของ..........................................แลวเสร็จครบตาม

จํานวนไดรับงบประมาณ จึงของสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

 

        ลงชื่อ 

 

 

       พลังงานจังหวัด........... 

      วันท่ี ...........เดือน................... พ.ศ........... 
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เอกสารประกอบ 

1. รายงานบันทึกการสงมอบ 

 

2. รายงานการใชเงิน 

รายการ จํานวนเงิน หนวย 

 รับโอนมา   

   

 คาใชจาย   

   

 คงเหลือ   

 

3. ผลการดําเนินงาน (เปรียบเทียบกอน-หลังการใชงานของเทคโนยีพลังงาน) 

3.1 การประหยัดพลังงาน 

3.2 รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากสงเสริมเทคโนโลยี 

3.3 การจางงาน (ถามี) 

3.4 วิทยากรดานพลังงานประจํากลุม (ถามี) 

3.5 อ่ืนๆ 

 

 

4. รูปประกอบการดําเนินงาน 

 
 
 
 

*** สพจ.ตองนําสงรายงานมายัง สสช. ภายใน 30 สิงหาคม 2563*** 
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6. ใบสมัครเขารวมโครงการ 
 

6.1 ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 เมตร   
 
คุณสมบัติของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน 
1. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองเปนกลุมท่ีมีหนวยงานราชการรับรอง 
2. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

• แปรรูปอาหารโดยใชความรอน จากการอบ ตากแหง  

• แปรรูปผลิตภัณฑท่ีตองใชความรอน จากการอบ ตากแหง 

• การลดความชื้นในผลิตภัณฑ กอนนําไปแปรรูปอยางอ่ืนตอ   
3. จะตองมีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอตอการติดตั้งและปรับพ้ืน ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบขางใหสามารถพรอมติดตั้งได 
4. พ้ืนท่ี ท่ีจะติดตั้งจะตองมีการยินยอมการใชท่ีดินจากเจาของท่ีมีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ีดินนั้นๆ   
5. จะตองมีความพรอมในการปอนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเพียงพอกับระบบท่ีขอรับการสนับสนุน 
6. มีความสามารถดูและระบบและรักษาระบบอบแหงใหมีการใชงานไดตลอดจนอายุการใชงาน 
 
เง่ือนไขของการเขารวมโครงการฯ ของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน 
1. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองยื่นใบสมัครเขารวมโครงการฯ กับ พลังงานจังหวัด 
2. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองมีความพรอมในการบริหารจัดการและดูแลรักษา  
3. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ จะตองดําเนินการกอสรางและจัดทํา พ้ืน คสล. และ ชั้นตาก

ผลิตภัณฑ สํานักงานพลังงานจังหวัด กําหนด 
4. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ ฯ ยินดีใหความรวมมือกับพลังงานจังหวัด ในการจดบันทึก

ขอมูลใหกับพลังงานจังหวัด และยินดีถายทอดความรูและนําประโยชน  ไปสูบุคคลท่ีสนใจ และพรอมท่ีจะ
อนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 

5. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนจะตองมีหนังสือยินยอมการใชท่ีดิน จากเจาท่ีมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ในการ
กอสรางระบบอบแหงแสงอาทิตย  โดยระยะตามอายุการใชงานของโรงอบแหงแสงอาทิตย 

6. ปฏิบัติตามเงือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีคณะทํางานโครงการฯ ระดับจังหวัดเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี ภายใตงบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชุมชน ประจําป 2563  43 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวท่ัวไป 
1. ผูขอรับการสนับสนนุ  

จํานวนสมาชิกในกลุม.................................คน ช่ือกลุม............................................ปท่ีกอตั้ง............................. 
การจดทะเบียนกับหนวยงานราชการ ................................................................................................................. 

1.1.1 ช่ือ....................................................นามสกุล.......................................................................   
  ตําแหนง......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.1.2 ช่ือ....................................................นามสกุล.......................................................................   
  ตําแหนง......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.1.3 ช่ือ....................................................นามสกุล.......................................................................   
  ตําแหนง......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.1.4 ช่ือ....................................................นามสกุล.......................................................................   
  ตําแหนง......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.1.5 ช่ือ....................................................นามสกุล.......................................................................   
  ตําแหนง......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.1.6 ช่ือ....................................................นามสกุล.......................................................................   
  ตําแหนง......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.1.7 ช่ือ....................................................นามสกุล.......................................................................   
  ตําแหนง......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.1.8 ช่ือ....................................................นามสกุล.......................................................................   
  ตําแหนง......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 

 

1.2 ผูมีสิทธิในการขอรับการสนับสนุนจากลุม ชื่อ………............      นามสกุล…..................……อายุ……… ป 
เลขบตัรประชาชน ........................................................................................ท่ีอยูตามทะเบียนบาน บานเลขท่ี
.............. ..หมู...............ต./เทศบาล........................อ................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท................................. 

1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ/สินคา ท่ีทําการอบแหงในปจจุบัน 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

1.4   กระบวนการอบแหงท่ีใชในปจจุบัน ถาใชพลังงานอยางอ่ืนท่ีไมใชแสงอาทิตยใหตอบชนิดเชื้อเพลิง ใหระบุ
ปริมาณท่ีใชตอเดือน และแสดงภาพการอบแหงในปจจุบัน   กรณีท่ีเปนการตากแหงจากแสงแดด ใหแสดงภาพ
การตากในปจจุบันและขนาดของพ้ืนท่ีตาก กวาง (เมตร) x ยาว (เมตร) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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1.5  ระยะเวลาและปริมาณการอบแหงตอรอบการผลิต (ของเดิมท่ีทําอยู) 
ผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต

ตอครั้ง (กิโลกรัม
,ตัน ระบ)ุ 

ระยะเวลาการอบแหง
ตอครั้ง 

(ชั่วโมง , วัน ระบุ) 

ปริมาณท่ีผลิตไดตอ
ป (ปริมาณหลังแปร

รูป) 

น้ําหนักวัสดุดิบ 

กอนอบ หลังอบ 

      
      
      
 
1.6   รายไดจากขายผลิตภัณฑ (บาท/เดือน และ บาท/ป) 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

2.ความตองการ 
2.1 สาเหตุของการเขาขอรับการสนับสนุน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

3.ความพรอม (อธิบาย) 
3.1 พ้ืนท่ีท่ีทําการติดตั้ง (แนบหนังสือแสดงความยินยอมใหใชประโยชนท่ีดิน ในพ้ืนท่ีสรางระบบอบแหง) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................. (ภาพแผนท่ีแสดงการติดตั้งโดยสังเขปและบริเวณรอบเคียง) 
 
 

3.2  วิธีหรือแนวคิดในการบริหารจัดการหลังมีการติดตั้ง ระบบอบแหงแสงอาทิตย
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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4. ความยินดี 
• ขาพเจามีความยินดีท่ีจะเขารวมการฝกอบรมการใชงานระบบอบแหงแสงอาทิตยท่ีทางพลังงานจังหวัดเปนผูจัดให 

• ขาพเจามีความยินดีท่ีจะออกคาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหคุณภาพของสินคาไดมาตรฐานยิง่ข้ึน 

• ขาพเจามีความยินดีท่ีจะจัดหาสถานท่ีตั้งระบบอบแหงแสงอาทิตย และปรับพ้ืน ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบขางใหสามารถพรอม
ติดตั้งได  

• ขาพเจายินดีท่ีจะดําเนินการกอสรางระบบ โดยตองออกจายอยางนอยรอยละ ๓๐   

• ขาพเจายินดีใหความรวมมือกับพลังงานจังหวัด. ในการจดบันทึกขอมูลให พลังงานจังหวัดและพรอมท่ีจะอนุญาต และ
ยินดีถายทอดความรู ของระบบอบแหงแสงอาทิตยใหแกเกษตรกร หรือบุคคลอ่ืนท่ีสนใจเขาเยีย่มชม ศึกษาดูงาน 

• ขาพเจามีมีความยินดีท่ีจะออกคาใชจายในการรื้อถอน-ขนยาย และติดตั้งระบบยังสถานท่ีใหมตามพลงังานจังหวัดไดแจง  
หากกลุมมีการเลิกกิจกรรมไมใชระบบอบแหงหรือพลังงานจังหวัดตรวจสอบแลวพบวาไมมีการใชงาน หรือเจาของ
สถานท่ีไมยินยอมใหมีการใชงานตอไป ท้ังน้ีตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดในหนังสือยินยอมการใชท่ีดิน 

• ขาพเจาขอรับรองวาขอความและรายการขางตนถูกตองตามความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ .........................................................................  ผูรับผดิชอบโครงการ   
ช่ือ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 

ลงช่ือ .........................................................................สมาชิก 
ช่ือ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 

ลงช่ือ .........................................................................สมาชิก 
ช่ือ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 

ลงช่ือ .........................................................................สมาชิก 
ช่ือ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 

ลงช่ือ .........................................................................สมาชิก 
ช่ือ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 

ลงช่ือ .........................................................................สมาชิก 
ช่ือ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 

วันท่ี...................../..................../................... 
 
รับทราบและตรวจสอบขอมูลความถูกตองเรียบรอย 
 
 ลงช่ือ  
     
 พลังงานจังหวัด.............................................        วันท่ี ...........เดือน............................... พ.ศ.2561  

เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. บันทึกการประชุมของกลุม ในการมอบหมายผูมีสิทธิ ์หรือ หนังสือมอบอํานาจการลงนามของผูมีสิทธิ์ เปน “ผูผิดชอบโครงการ” จากกลุม 
3. หลักฐานแสดงการจดทะเบยีนของกลุม หรือ หนังสือรองรับการดําเนินกิจกรรมของกลุมจากหนวยงานของรัฐ 
4. สําเนาเก็บไว 2 ชุด ที่ สพจ. และ กลุมทีส่มัครเขารวม 
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6.2 ใบสมัครเขารวม การสงเสริมระบบอบแหงแสงอาทิตย ขนาด 2x2 เมตร 
 
คุณสมบัติของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน 

1. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองเปนกลุมท่ีมีหนวยงานราชการรับรอง 
2. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

• แปรรูปอาหารโดยใชความรอน จากการอบ ตากแหง  

• แปรรูปผลิตภัณฑท่ีตองใชความรอน จากการอบ ตากแหง 

• การลดความชื้นในผลิตภัณฑ กอนนําไปแปรรูปอยางอ่ืนตอ   
3. จะตองมีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอตอการติดตั้งและปรับพ้ืน ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบขางใหสามารถพรอมติดตั้งได  
4. จะตองมีความพรอมในการปอนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเพียงพอกับระบบท่ีขอรับการสนับสนุน 

เง่ือนไขของการเขารวมโครงการฯ ของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน 
7. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองยื่นใบสมัครเขารวมโครงการฯ กับ พลังงานจังหวัด 
8. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองมีความพรอมในการบริหารจัดการและดูแลรักษา 
9. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯจะตองจัดกิจกรรมการถายทอดความรูรวมกับพลังงาน

จังหวัด โดยเปนผูจัดสถานท่ี อาหาร เครื่องดื่ม และอ่ืนๆตามความจําเปน 
10. กลุมแปรรูปท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ ฯ ยินดีใหความรวมมือกับพลังงานจังหวัด ในการจด

บันทึกขอมูลใหกับพลังงานจังหวัด และยินดีถายทอดความรูและนําประโยชน  ไปสูบุคคลท่ีสนใจ และ
พรอมท่ีจะอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 

11. ปฏิบัติตามเงือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีพลังงานจังหวัดเห็นสมควร   
 

 
ตารางสรุปขอมูล ( สพจ.เปนผูสรุป) 

ลํ า
ดับ 

จังหวัด ช่ือกลุม ท่ีอยู จํานวนท่ี
ตองการ
สงเสริม 

ผลิตภณัฑ จํานวนปท่ี
มีการแปร
รู ป ด ว ย
ก า ร
อบแหง 

หลักฐาน (ม/ีไม) 

ตําบล อําเภอ ช่ือ/ชนิด/
ประเภท 

ป ริ ม า ณ
ผลผลิตตอ
เดือน 

ก า ร จ ด
ทะเบียนกลุม 

ค ว า ม ยิ น ดี
เขารวม 
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ใบสมัครเบ้ืองตน เขารวม ระบบอบแหงขนาด 2x2 เมตร 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวท่ัวไป 
1. ผูขอรับการสนับสนนุ  

จํานวนสมาชิกในกลุม.................................คน ช่ือกลุม............................................ปท่ีกอตั้ง............................. 
การจดทะเบียนกับหนวยงานราชการ ................................................................................................................. 

1.4 ประเภทของผลิตภัณฑ/สินคา ท่ีทําการอบแหงในปจจุบัน / ทํามาแลวก่ีป 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

1.2   แสดงภาพการตากในปจจุบันและขนาดของพ้ืนท่ีตาก กวาง (เมตร) x ยาว (เมตร) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

2.ความตองการ 
2.2 สาเหตุของการเขาขอรับการสนับสนุน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................... 
 

3.ความพรอม (อธิบาย) 
3.1 พ้ืนท่ีท่ีทําการ (ภาพแผนท่ีแสดงการติดตั้งโดยสังเขปและบริเวณรอบเคียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ....................................................(ผูขอรับการสนับสนุน) 
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6.3 ใบสมัครเขารวม เตาชีวมวลใหญ  
คุณสมบัติของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน 

1. กลุม/ผูประกอบการท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองมีหนวยงานราชการรองรับ และประกอบ
อาชีพท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

• แปรรูปอาหารโดยใชความรอน จากการตม นึ่ง ทอด ตุน เปนตน 

• แปรรูปผลิตภัณฑท่ีตองใชความรอน จากการตม นึ่ง ทอด ตุน เปนตน 
2. ในกรณีท่ีไมไดประกอบอาชีพ ตองเปนการใชงานประจําอยูสมํ่าเสมอ เชน โรงอาหาร / โรงฆาสัตว / 

ยอมผา เปนตน และใชเชื้อเพลิงท่ีเปนไมหรือชีวมวล หรือ LPG หรือ ไฟฟา อยูแลว  
3. มีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอตอการติดตั้งและใชงาน 
4. สามารถจัดหาวัตถุดิบท่ีเปนชีวมวล เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงได 

 
เงือนไข คุณสมบัติกลุมท่ีเขารวมโครงการฯ 

1. กลุมท่ีเขารวมโครงการฯ  จะตองยื่นใบสมัครเขารวมโครงการฯ กับ พลังงานจังหวัด 
2. กลุมท่ีเขารวมโครงการฯ จะตองมีความพรอมในการบริหารจัดการและดูแลรักษา 
3. กลุมท่ีเขารวมโครงการฯ จะตองจัดกิจกรรมการถายทอดความรูรวมกับพลังงานจังหวัด โดยเปนผูจัด

สถานท่ี อาหาร เครื่องดื่ม และอ่ืนๆตามความจําเปน 
4. กลุมท่ีเขารวมโครงการฯ ยินดีใหความรวมมือกับพลังงานจังหวัด ในการจดบันทึกขอมูลใหกับพลังงาน

จังหวัด และยินดีถายทอดความรูและนําประโยชน  ไปสูบุคคลท่ีสนใจ และพรอมท่ีจะอนุญาตใหแก
บุคคลอ่ืนท่ีสนใจ เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน  

  
ตารางสรุปขอมูล ( สพจ.เปนผูสรุป) 
 
ลํา
ดับ 

จังหวัด ชื่อกลุม ที่อยู จํานวนเตาชวีมวล
ที่ตองการสงเสริม 

ผลิตภัณฑ จํานวน
ปที่มี
การใช
งานเตา
แบบ
ดังเดิม 

หลักฐาน
การ
รองรับ
จาก
ราชการ
ของกลุม 

ตําบล อําเภอ � มณฑล 

� นาชุมเห็ด 

� รอยเอ็ด 

� รวมใจ 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ 

ลักษณ
ะการ
แปรรูป 

ปริมาณ 
ผลผลิตตอ
เดือน 

ปริมาณการ
ใชเชื้อเพลิง
ตอเดือน 
(กิโลกรัมตอ
เดือน) 
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ใบสมัคร 
ขอรับการสนับสนุนเตาชีวมวล   

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวท่ัวไป 
            1.ผูขอรับการสนับสนุน    

1.5 จํานวนสมาชิกในกลุม.................................คน ชื่อกลุม.................................................................. 
1.5.1 ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง

......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.5.2 ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง

......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
1.5.3 ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง

......................................ประกอบอาชีพ.............................................. 
 

1.6 ผูประสานงานกลุมชื่อ………………..…..นามสกุล…………….……………อายุ……… ป                                                      
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน บานเลขท่ี................หมู..............ตําบล/เทศบาล.........................อําเภอ
...............จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท................................. 
 

1.7 เอกสารท่ีราชการรองรับการมีอยูของกลุม 
 
1.8 ประเภทของผลิต/สินคา ท่ีทําการแปรรูปดวยความรอน 

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

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

.............................. 
1.9 ปริมาณและชนิดเชื้อเพลิงท่ีใชอยูเดิม  (ปริมาณตอเดือน) 

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

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

..................................................................... 
 1.5  จํานวนชั่วโมงท่ีใชงานตอวัน (เวลาใชเตา) ………………………………………………………………… 
  
2.ความตองการ/ความพรอม 

2.1 ขาพเจามีความประสงคขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

� มณฑล 

� นาชุมเห็ด 

� รอยเอ็ด 

� รวมใจ 
2.2 สาเหตุของการเขาขอรับการสนับสนุน 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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3.ความพรอม (อธิบาย) 
3.1 วิธีการจัดหาวัตถุดิบ 

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

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

.......................................... 
3.2 ขนาดพ้ืนท่ีท่ีทําการติดตั้งเตา 

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

.............................................................................................................................................................................. 
4.ความยินดี 

4.1 ขาพเจามีความยินดีท่ีจะจัดการฝกอบรมการ การใชงานของเตาชีวมวล 
4.2 ขาพเจามีความยินดีท่ีจะออกคาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหคุณภาพของสินคาได

มาตรฐานยิ่งข้ึน 
4.3 ขาพเจายินดีใหความรวมมือกับพลังงานจังหวัด. ในการจดบันทึกขอมูลให พลังงานจังหวัดและ

พรอมท่ีจะอนุญาต และยินดีถายทอดความรู ของผลิตเตาหุงตมชีวมวลใหแกเกษตรกร หรือบุคคล
อ่ืนท่ีสนใจเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 

4.4 ขาพเจาขอรับรองวาขอความและรายการขางตนถูกตองตามความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ .........................................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 
ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 
ลงชื่อ ......................................................................... 

ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 
 

ลงชื่อ ......................................................................... 
ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 
ลงชื่อ ......................................................................... 

ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 
 

ลงชื่อ ......................................................................... 
ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 

 
 

วันท่ี...................../..................../.................. 
 
 
 
 



 
 

คูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี ภายใตงบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชุมชน ประจําป 2563  51 

6.4 ใบสมัครเขารวม การสงเสริมระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียยางพารา 
 
คุณสมบัติของกลุมเกษตรกร 

1. กลุมเกษตรกรท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองเปนกลุมท่ีมีหนวยงานราชการรับรอง 
2. กลุมเกษตรกรท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

• รับซ้ือน้ํายางพาราดิบ อยางนอย 8 ตันตอวัน เพ่ือผลิตยางพาราแผน  หรือ อ่ืนๆ 
3. จะตองมีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอตอการติดตั้งและปรับพ้ืน ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบขางใหสามารถพรอมติดตั้งได 
4. พ้ืนท่ี ท่ีจะติดตั้งจะตองมีการยินยอมการใชท่ีดินจากเจาของท่ีมีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ีดินนั้นๆ   
5. จะตองมีความพรอมในการปอนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเพียงพอกับระบบท่ีขอรับการสนับสนุน 
6. มีความสามารถในการดูและระบบและรักษาระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียยางพารา ใหมีการใช

งานไดตลอดจนอายุการใชงาน  
 
เง่ือนไขของการเขารวมโครงการฯ ของกลุมเกษตรกรผลิตภัณฑชุมชน 

1. กลุมเกษตรกรท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองยื่นใบสมัครเขารวมโครงการฯ กับ พลังงาน
จังหวัด 

2. กลุมเกษตรกรท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ จะตองมีความพรอมในการบริหารจัดการและดูแล
รักษาระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียยางพารา โดยกลุมเกษตรกรตองเปดบัญชีจัดตั้งกองทุน
เพ่ือใชในการบํารุงดูแลรักษาซอมแซมของระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียยางพารา อยาง
นอยปละ 30,000 บาท 

3. กลุมเกษตรกรผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการฯ จะตองทําปายโครงการฯ ตามท่ี สํานักงานพลังงาน
จังหวัด กําหนด 

4. กลุมเกษตรกรท่ีประสงคจะเขารวมโครงการฯ ฯ ยินดีใหความรวมมือกับพลังงานจังหวัด ในการจด
บันทึกขอมูลใหกับพลังงานจังหวัด และยินดีถายทอดความรูและนําประโยชน  ไปสูบุคคลท่ีสนใจ 
และพรอมท่ีจะอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 

5. กลุมเกษตรกรผลิตภัณฑชุมชนจะตองมีหนังสือยินยอมการใชท่ีดิน จากเจาท่ีมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ใน
การกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียยางพารา โดยระยะตามอายุการใชงานของระบบผลิต
กาซชีวภาพจากน้ําเสียยางพารา 

6. ปฏิบัติตามเงือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีคณะทํางานโครงการฯ ระดับจังหวัดเห็นสมควร   
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สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวท่ัวไป 
1.ผูขอรับการสนับสนุน  
จํานวนสมาชิกในกลุม.................................คน ชื่อกลุม............................................ปท่ีกอตั้ง............................. 
การจดทะเบียนกับหนวยงานราชการ ................................................................................................................. 
1.1 ประธานกลุมชื่อ………......................………..…..นามสกุล…..................………….……………อายุ……… ป เลข

บัตรประชาชน ..........................................................................ท่ีอยูตามทะเบียนบาน บานเลขท่ี
................หมู..............ต./เทศบาล.........................อ................จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย
................โทรศัพท 
 

1.2 ผูประสานงานกลุมชื่อ………......................………..…..นามสกุล…..................………….……………อายุ……… ป 
เลขบตัรประชาชน ..........................................................................ท่ีอยูตามทะเบียนบาน บานเลขท่ี
................หมู..............ต./เทศบาล.........................อ................จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย
................โทรศัพท 

 
1.3  การผลิตยางพาราในปจจุบัน 
 

ป พ.ศ. ปริมาณรับซ้ือน้ํายางดิบ (ตัน) ปริมาณยางแผนท่ีผลิตได (แผน) 
ตอครั้ง ตอเดือน ตอป ตอครั้ง ตอเดือน ตอป 

2558       
2559       
2560       
2561       
 
1.4  การจัดการน้ําเสียในปจจุบัน    
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
2.ความตองการ 
2.3 สาเหตุของการเขาขอรับการสนับสนุน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.... 
2.2 เม่ือผลิตกาซชีวภาพได และน้ําท่ีผานระบบบําบัดแลว ทานจะนําไปใชประโยชนอยางไร  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................... 
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3.ความพรอม (อธิบาย) 
3.1 พ้ืนท่ีท่ีทําการติดตั้ง (แนบหนังสือแสดงความยินยอมใหใชประโยชนท่ีดิน ในพ้ืนท่ีสรางระบบผลิตกาซ
ชีวภาพ) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................... 
3.2 วิธีหรือแนวคิดในการบริหารจัดการหลังมีการติดตั้ง ระบบผลิตกาซชีวภาพ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.... 
 
3.3  ทานจะมีสวนรวมอยางไรในการดําเนินงานของโครงการนี้ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
4.ความยินดี 

• ขาพเจามีความยินดีท่ีจะเขารวมการฝกอบรมการใชงานระบบผลิตกาซชีวภาพท่ีทางพลังงานจังหวัดเปนผู
จัดให 

• ขาพเจามีความยินดีท่ีจะออกคาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหคุณภาพของสินคาไดมาตรฐาน
ยิ่งข้ึน 

• ขาพเจามีความยินดีท่ีจะจัดหาสถานท่ีตั้งระบบผลิตกาซชีวภาพ และปรับพ้ืน ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบขางให
สามารถพรอมติดตั้งได 

• ขาพเจายินดีใหความรวมมือกับพลังงานจังหวัดในการจดบันทึกขอมูลใหพลังงานจังหวัดและพรอมท่ีจะ
อนุญาต และยินดีถายทอดความรู ของระบบอบแหงแสงอาทิตยใหแกเกษตรกร หรือบุคคลอ่ืนท่ีสนใจเขา
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 

• ขาพเจาขอรับรองวาขอความและรายการขางตนถูกตองตามความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ ......................................................................... ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 
ลงชื่อ .........................................................................สมาชิก 

ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 
ลงชื่อ .........................................................................สมาชิก 

ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 
ลงชื่อ .........................................................................สมาชิก 

ชื่อ...............................นามสกุล..................................  ตําแหนง...................................... 
 

วันที่............เดือน................................. พ.ศ. 2563 
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รับทราบและตรวจความถูกตองเรียบรอยแลว 
 

 ลงชื่อ ........................................................................     
 พลงังานจังหวัด ........... ...............................................          วันท่ี ...........เดือน................... พ.ศ.2563 
 
เอกสารประกอบ 

1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. บันทึกการประชุมของกลุม ในการมอบหมายผูมสีิทธ์ิ หรือ หนังสือมอบอํานาจการลงนามของผูมีสิทธ์ิ เปน “ผูผิดชอบ

โครงการ” จากกลุม 
3. หนังสือรองรับการจดทะเบียนของกลุมฯ หรือ หลักฐานท่ีแสดงถึงวามีหนวยงานราชการรองรับของกลุมฯ 
4. หนังสือยินยอมการใชท่ีดินจากผูถือเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน บนพ้ืนท่ีดินท่ีจะทําการกอสรางระบบ 
5. สําเนาเก็บไว 2 ชุด ท่ี สพจ. และ กลุมท่ีสมัครเขารวม 
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7.เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
7.1  หนังสือ การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอใหราษฎรอุทิศท่ีดิน 

หรือ กรณีเขาไปดําเนินการในท่ีดินขอเอกชนเพ่ือใหมีการใชประโยชนรวมกัน 
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7.2  หนังสือขอหารือการสงมอบเทคโนโลยีพลังงาน ภายใตงบอุดหนุน จาก คณะกรรมการวินิจฉัยปญหา
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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7.3 หนังสือขอหารือแนวทางการควบคุมพัสดุ ในงบอุดหนุน จาก คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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