
                                   

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 และสํารวจเพื่อเตรียมความพรอม 
พื้นท่ีในการดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ดวยสวนสงเสริมและพัฒนาพลังงาน (สพพ.) สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (สสช.) ซึ่งปจจุบัน
ไดถายโอนภารกิจมายัง กลุมเสริมสรางความเขาใจและการมีสวนรวม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน (กศร.) 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามคําสั่ง สป.พน.ที่ 99/2564 ไดดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน
สวนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระดับ
สํานัก/กอง) ของ สสช. องคประกอบที่ ๑ : การประเมินประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน (Performance Base) 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒ ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการสรางการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาพลังงานใน
พ้ืนที่หางไกล โดยมีพื้นที่ดําเนินการเชิงบูรณาการรวมกับภาคีการพัฒนา ภายใตโครงการเพ่ิมการเขาถึงไฟฟาของ
เกาะบูโหลนดอนดวยพลังงานแสงอาทิตย ณ บานเกาะบูโหลนดอน ม.๓ ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล และจัดประชุม
ชี้แจงเพ่ือขยายผลโครงการฯ ณ บานเกาะบูโหลนเล ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยใชทุนสนับสนุน
ในการพัฒนาพื้นที่เปาหมายโดยบ.รีชารจเอ็นเนอรยี 

รายชื่อเครือขายที่รวมลงพ้ืนที่ 

1.) นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมเสริมสรางความเขาใจและการมีสวนรวม  
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน กระทรวงพลังงาน 
2.) นายธนัย โพธิสัตย หัวหนาโครงการรีชารจ บ.รีชารจเอ็นเนอรยี 
3.) นายการันต แปนทอง ฝายสื่อและประชาสัมพันธโครงการรีชารจ 

 

 

 



 

ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รายละเอียดกิจกรรม 
 

อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
1 วันที่ 21 ต.ค. เวลา 14.00-15.00 น. ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ

ครบรอบ 1 ป “โครงการเพิ่มการเขาถึงไฟฟาของเกาะบุโหลนดอน ต.
ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล ดวยพลังงานแสงอาทิตย” และแนวทางการขยายผล 
ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1.) พลังงานจังหวัดสตูลและเจาหนาที่ สํานักงานพลังงานจังหวัดสตูล 2.) 
หัวหนา อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา จ.สตูล 3.) ผูแทนจาก อบต.
ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 4.) ผูแทนจากกลุมเสริมสรางความเขาใจและการมี
สวนรวม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน กระทรวงพลังงาน 5.) ผูแทน
จากองคกรธุรกิจเพ่ือสังคมรีชารจ ReCharge รายชื่อผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย  
1.) นายวิชาญกรณ ประภาวิทย พลังงานจังหวัดสตูล 
2.) นายวิทยา บัวพล หัวหนาอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
3.) พิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมเสริมสรางความ
เขาใจและการมีสวนรวม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน กระทรวง
พลังงาน 
4.) นายธนัย โพธิสัตย หัวหนาโครงการรีชารจ บ.รีชารจเอ็นเนอรยี 
5.) นายชัยวุฒิ บารา นายชางโยธา อบต.ปากน้ํา จ.สตูล 
6.) นายการันต แปนทอง ฝายสื่อและประชาสัมพันธโครงการรีชารจ 
7.นางสาวณัฐชยา วงษนาคเพ็ชร ตําแหนง จนท.ประสานงานโครงการ 
8.นางสาวปญชาน รักษกาฬ ตําแหนง นักวิชาการพลังงาน 
9.นายพุทธิรัช เหมรา ตําแหนง นักวิชาการพลังงาน 
11.นางสาววริกานต ศิริวัฒน ตําแหนง วิศวกรปฏิบัติการ 

  หัวหนาอุทยานฯใหความเห็นวา
เนื่องจากโครงการไมไดเปนการ
กอสรางที่มีสิ่งปลูกสรางขนาดใหญ 
เพราะใชพ้ืนที่หลังคาของแตละ
ครัวเรือนในการติดตั้งระบบเหมือน
ที่มีโครงการโซลารโซลารโฮมของ
มหาดไทยเมื่อสิบกวาปที่แลว
ดําเนินการไว จึงไมผิดตอระเบียบ
การใชพ้ืนที่แตอยางไรก็ตามทาง
อุทยานจะชวยตรวจสอบระเบียบ
และแจงกับคณะผูสนับสนุนอีกครั้ง
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป ตาม
ระเบียบราชการ 

 ผูแทนจาก อบต. ปากน้ําแจงให
ทราบวาโครงการไมโครกริดที่ขอ
งบประมาณจาก สกทอ.วงเงิน 50 
ลานบาท ไมไดรับการอนุมัติ 
โครงการโซลารโฮมแบบเติมเงิน ที่
บริหารจัดการโดยชุมชนจึงเปนการ
แกไขปญหาในเบื้องตนได 
ผูแทนจาก กศร.พน. เสนอวา
เพ่ือใหการดําเนินโครงการไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกันลดความซ้ําซอน
เพ่ือประโยชนของประชาชนใน
พ้ืนที่ ควรมีการจัดประชุมเพ่ือ
บูรณาการแผนพัฒนารวมกันโดย
เสนอให สพจ.สตูลประสานความ
รวมมือในพ้ืนที่ตอไป 

๒ วันที่ 21 ต.ค. เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น. : ประชุมเตรียมงานลงพ้ืนที่ 
“โครงการเพิ่มการเขาถึงไฟฟาของเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.

 ทีมงานพัฒนาใชฐานขอมูลแผนที่ 
google map ที่ GIZ ไดจัดทําไว



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
สตูล ดวยพลังงานแสงอาทิตย” และแนวทางการขยายผลเกาะบุโหลนเล 
โดยกําหนดรูปแบบเวทีชี้แจงที่จะทํากับชุมชนใหทีมงานซกัซอมทําความ
เขาใจ วิธีการสํารวจขอมูลเกาะบูโหลนเล ดังนี้  
1. Google + gps ฟอรมเก็บขอมูล แบงเดิน 2 ทีม A (อาวนอย) B 
(มัสยิด) และ C (บานกลาง) เก็บขอมูลการใชพลังงาน อาชีพ รายได 
รายจาย กลุมครัวเรือน รานคา รานอาหาร รีสอรท บังกะโล อื่นๆ 
2. ฟอรมผูเขารวมประชุม/สําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
3. ใบปลิวแนะนําระบบ SHS Pay-As-You-Go สะทอนขอเปรียบเทียบ
หากเปลี่ยนน้ํามันมาเปนแสงอาทิตย ผลที่เกิดขึ้น 
4. แผนที่ทํามือชวนชาวบานมารวมใหขอมูล 
ดําเนินงานโดยผูแทนจากกลุมเสริมสรางความเขาใจและการมีสวนรวม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน กระทรวงพลังงาน ผูแทนจากองคกร
ธุรกิจเพ่ือสังคมรีชารจ ReCharge  

เมื่อป ๒๕๖๐ มาเปนฐานขอมูล
เพ่ือตั้งตนในการทํางาน 
https://zhort.link/kTR 
Google + gps ฟอรมเก็บขอมูล 
https://zhort.link/kTS 
 
 
 

๓ วันที่ 2๒ ต.ค. เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. : ทีมงานพัฒนาพลังงานสะอาด
โดยผูแทนจากกลุมเสริมสรางความเขาใจและการมีสวนรวม กองศกึษาและ
พัฒนาโรงไฟฟาฐาน กระทรวงพลังงาน ผูแทนจากองคกรธุรกิจเพ่ือสังคมรี
ชารจ ReCharge TH  เขาตรวจคัดกรองดวยชุดตรวจ ATK ตามมาตรฐาน 
โดย บุคลากรสาธารณะสุขประจําเกาะบุโหลนดอน  และนําอุปกรณโซลาร
โฮมขนยายลง กอนเดินทางไปเกาะบุโหลนเล 

 เหตุที่ตั้งศูนยคดักรองและกักตัว
ที่บานเกาะบุโหลนดอนเพราะ
จํานวนประชากรมีความหนาแนน
มากกวาเกาะบุโหลนเล  
 

๔ วันท่ี 2๒ ต.ค. เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. : การจัดแสดง สาธิตอุปกรณ ชม
คลิปการใชงาน โซลารโฮม dc 12 V แบบเติมเงนิ และเชิญชวนชุมชนเขา
รวมประชุมชี้แจง โครงการขยายผลโครงการเพิ่มการเขาถึงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยบานเกาะบุโหลนเล จ.สตูล ในวันที่ ๒๓ ต.ค. เวลา ๑๕.๐๐ น. 
เปนตนไป 

 จากการสอบถามเกาะบุโหลนเล 
มีครัวเรือนที่เปนชาวบานดั้งเดิมอยู
ประมาณ ๖๐ ครัวเรือน คาน้ํามัน
ที่ใชกับเครื่องปนไฟ ๕ ชม.ตอวัน 
เฉลี่ยเดือนละ ๕๐๐ บาท คา
น้ําแข็งเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 

 เนื่องจากมพีายุฝนจึงไมสะดวก
ในการเดินสํารวจครัวเรือนเพื่อ
จัดทําแผนที่ออนไลน 

๕ วันท่ี 23 ต.ค. เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. : เวทีประชุมชี้แจงการขยายผล
โครงการเขาถึงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย บานเกาะบุโหลนเล จ.สตูล 
ครั้งที่ 1 โดยทีมพัฒนาไดนํารูปแบบการจัดตั้งกลุมบริหารจัดการโซลารโฮม
แบบเติมเงิน เสนอกับสมาชิกชุมชนบานเกาะบุโหลนเล เพ่ือขอมติรับรอง 
และไดคัดเลือกประธานจัดตั้งคณะทํางาน ทีมชางชุมชน ตั้งกติกา การ

 เนื่องจากชุมชนเกาะบุโหลนเล 
ไดรับทราบขอมูลโครงการกลุมโซ
ลารโฮมแบบเติมเงนิบานเกาะบุ
โหลนดอนจากญาตที่นองที่
เดินทางไปมาระหวางเกาะมาบาง



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
รับรองรูปแบบเพื่อนําไป พรอมจัดทําแบบสํารวจผูสนใจเขารวมโครงการ 
พรอมเดินหนาสูตนแบบเกาะพลังงานสะอาด 

แลว จึงทําใหกระบวนการสราง
ความเขาใจทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลตอการตัดสินใจ
ของชุมชนเปนไปในทิศทางใหการ
สนับสนุนและสนใจเขารวม
โครงการ 

๖ 24 ตุลาคม เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. : ทีมงาน ReCharge เดินสํารวจ
เพ่ือจับพิกัด gps ตําแหนงบานสมาชิกที่ใชระบบ SHS จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารใหกับชางชุมชนในการติดตั้งชุดตูเย็นและตูแชพลังงาน
แสงอาทิตยใหกับสมาชิกใหมของกลุมฯ อบรมทบทวนการใชแอพพลิเคชั่น 
Paygee ออกรหัสเติมเงนิรายเดือนระบบ Solar Home ใหกับเหรัญญิก
กลุมฯ และการเย่ียมบานเพื่อรับฟงความเห็นของสมาชิกที่ใชงานระบบ
โซลารโฮมแบบเติมเงิน กลุมพลังงานทดแทนและการออมบานเกาะบุโหล
นดอน จ.สตูล 

 จากการสํารวจบานเกาะบุโหล
นดอนมีครัวเรือน 88 ครัวเรือน 
เปนสมาชิกโครงการ ๒๙ ครัวเรือน 
๔๘ ระบบ ใชชุด (M) ๒๑ ครัวเรือ 
ชุด (L) สถานีชารจ ๒ ครัวเรือน 
ชุด (L) ตูเย็น ๓ ครัวเรือน ชุด (XL) 
ตูแช ๓ ครัวเรือน   

๗ 2๕ ตุลาคม เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. : การประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป การใชขอมูลการดําเนินงานเพื่อวางแผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานในอนาคตของกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือ
ความยั่งยืนบานเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล และรวมลงนามบันทึกขอตกลง
ขอรับเงินทุนสนับสนุนเพ่ือขยายผลแบบทยอยคนืปลอดดอกเบี้ยจํานวน 
120,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน สนับสนุนโดยองคกรธุรกิจเพ่ือ
สังคม ReCharge TH โดยมีสักขีพยานและที่ปรึกษาคือผูแทนจากกลุมงาน
เสริมสรางความเขาใจและการมีสวนรวมกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน
กระทรวงพลังงาน 

 ทีมพัฒนามีการใชขอมลูสถิติเพ่ือ
วางแผนพัฒนากลุมฯ 
ประกอบดวยขอมูลรายงานการเงิน 
1 ป ขอมูลสถิติการเติบโตของ
จํานวนระบบและ สัดสวนรอยละ
การเขาถึงระบบของครัวเรือนโดย
อยูท่ี ๓๒% (๒๙ ครัวเรือน) จาก
ทั้งหมด ๘๘ ครัวเรือน เพ่ือนํามา
วางแผนการขยายผลใหครบ 
๑๐๐% ภายในป ๒๕๖๖ 

๘ 2๕ ตุลาคม เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. : การประชุมสรุปผลประกอบการโซ
ลารโฮมแบบเติมเงิน (Pay-As-You-Go) ประจําเดือนตุลาคม 2564 
รายรับสุทธิ 19,815 บาท กลุมพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความ
ยั่งยืนบานเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล โดยมีองคกรธุรกิจเพ่ือสังคม 
ReCharge TH และที่ปรึกษาคือผูแทนจากกลุมงานเสริมสรางความเขาใจ
และการมีสวนรวมกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐานกระทรวงพลังงาน 
เปนที่ปรึกษาและรวมตรวจสอบ 

 ทุกครั้งที่กรรมการสรุปรายงาน
การเงินจะนําตัวแทนสมาชิก ๒ คน
เขามาสังเกตการณและเปนพยาน 
เพ่ือความถูกตอง โปรงใส 
ตรวจสอบได ของกลุมฯ 

 การโอนเงินรายรับสุทธิของกลุมฯ
โดยเหรัญญิกแบบออนไลนไปยัง
บัญชีกลุมฯ ถือเปนหลักฐาน
สุดทายของสรุปรายงานการเงิน
ประจําเดือนนั้นๆ 



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
๙ 2๖ ตุลาคม เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. : การติดตั้งจุดขยายสัญญาณ

อินเตอรเน็ตไวไฟชุมชนเกาะบุโหลนดอน การจัดทําระบบทะเบียนยืม
เครื่องมืออุปกรณชาง การติดตามซอมบํารุง การสอบถามความเห็นที่มีตอ
โครงการของสมาชิก 

 ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมฯ
หลังจากชําระคาใชจายรายเดือน
แลวสมาชิกจะไดรับมอบรหัสไวไฟ
ฟรีซึ่งเปนบริการของกลุม แตยังไม
ทั่วถึงจึงจําเปนตองติดตั้งจุดขยาย
สัญญาณเพ่ิมเติม ปจจุบันสัญญาณ
ครอบคลุมประมาณ ๖๐%  

 
อานรายละเอียดและดาวนโหลดเอกสารเพ่ิมไดที่ : กศร.รวมกับองคกรรีชารจ ลงพ้ืนที่พัฒนาการเขาถึงไฟฟาดวย

พลังงานแสงอาทิตย https://ppp.energy.go.th/กศร-รวมกับองคกรรีชาร/ 



ภาพประกอบกิจกรรม 

วันท่ี 21 ต.ค. เวลา 14.00-15.00 น. : ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการครบรอบ 1 ป “โครงการเพ่ิมการ

เขาถึงไฟฟาของเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล ดวยพลังงานแสงอาทิตย” และแนวทางการขยายผล ณ 

ที่ทําการอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 

 

  



วันท่ี 21 ต.ค. เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น. : ประชุมเตรียมงานลงพ้ืนที่ “โครงการเพ่ิมการเขาถึงไฟฟาของเกาะบุโหล

นดอน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล ดวยพลังงานแสงอาทิตย” และแนวทางการขยายผลเกาะบุโหลนเล 

 

  
  



วันท่ี 2๒ ต.ค. เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. : เขาตรวจคัดกรองดวยชุดตรวจ ATK ตามมาตรฐาน โดย บุคลากร
สาธารณะสุขประจําเกาะบุโหลนดอน  และนําอุปกรณโซลารโฮมขนยายลง กอนเดินทางไปเกาะบุโหลนเล 

 
  



วันท่ี 2๒ ต.ค. เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. : การจัดแสดง สาธิตอุปกรณ ชมคลิปการใชงาน โซลารโฮม dc 12 V 
แบบเติมเงิน และเชิญชวนชุมชนเขารวมประชุมชี้แจง โครงการขยายผลโครงการเพ่ิมการเขาถึงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยบานเกาะบุโหลนเล จ.สตูล 

 
  



วันท่ี 23 ต.ค. เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. : เวทีประชุมชี้แจงการขยายผลโครงการเขาถึงไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย บานเกาะบุโหลนเล จ.สตูล ครั้งที่ 1 

   
  



24 ตุลาคม เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. : ทีมงาน ReCharge เดินสํารวจเพ่ือจับพิกัด gps ตําแหนงบานสมาชิกที่
ใชระบบ SHS จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับชางชุมชนในการติดตั้งชุดตูเย็นและตูแชพลังงานแสงอาทิตยใหกับ
สมาชิกใหมของกลุมฯ อบรมทบทวนการใชแอพพลิเคชั่น Paygee 

 
  



2๕ ตุลาคม เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. : การประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป การใชขอมูลการดําเนินงาน
เพ่ือวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานในอนาคตของกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบานเกาะบุ
โหลนดอน จ.สตูล 

 
  



2๕ ตุลาคม เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. : การประชุมสรุปผลประกอบการโซลารโฮมแบบเติมเงิน (Pay-As-You-Go) 
ประจําเดือนตุลาคม 2564 

 
  



26 ตุลาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. : การติดตั้งจุดขยายสัญญาณอินเตอรฺเน็ตไวไฟชุมชนเกาะบุโหลนดอน 
การจัดทําระบบทะเบียนยืมเครื่องมืออุปกรณชาง การติดตามซอมบํารุง การสอบถามความเห็นที่มีตอโครงการของ
สมาชิก 

 


