
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่วันที่ ๔-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดกิจกรรม 
 

อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
1 วันที่ ๔ ธ.ค. เวลา 1๔.๓0 – ๑๖.๓๐ ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไป

สนามบินหาดใหญ FD 3๑๑๔ ประชุมภายในทีมคณะทํางานและพักที่ทาเรือ
ปากบารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากการลงพ้ืนที่ครั้งที่แลว   
๒๑-๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ กิจกรรมที่
ดําเนินการไปแลวมีดังนี้ 

 ประชุมชี้แจง จัดตั้งกลุม ราง
กฎระเบียบ รับสมาชิก 

 ประธานผูแทนกลุมรับรอง
รูปแบบการบริหารจัด
การพลังงานอยางย่ังยืน 

 สมาชิก 18 คนสั่งระบบและ
จายมัดจํากลุม 32,040บาทชุด 
(M) ๑๔ ชุด ชุด (S) ๓ ชุด ชุด (L) 
๑ ชุด 

๒ วันที่ ๕ ธ.ค. เวลา ๐๘.00-1๒.00 น. : ขึ้นเรือไปยังเกาะบูโหลนเลระยะทาง 
๑๓ กม. ใชเวลา ๑ ชม. ขนสงอุปกรณเตรียมติดตั้งระบบโซลาโฮมรวมกับชาง
ชุมชน ประชุมคณะกรรมการกลุมพลังงานทดแทนและการออมฯ ทบทวน
ขั้นตอนการดําเนินงาน วางแผนติดตั้งระบบ SHS สํารวจบานสมาชิกกอน
ติดตั้งระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณการบริหารจัดการ
กลุมฯเรื่องการใชงานระบบ การ
เก็บเงิน การอบรมติดตั้งระบบ
โดยชางชุมชน จากเพ่ือสูเพื่อน 
ชาวเกาะบูโหลนดอนถอด
บทเรียน ๑ ป การดําเนินงาน
กิจการไฟฟาชุมชนภายใตชื่อกลุม
พลังงานทดแทนและการออม
เพ่ือความยั่ยืน ใหกับ
คณะกรรมการและสมาชิกของ
เกาะบูโหลนเล 

 ประชุมวางแผนกับทีมชาง
ชุมชนเรื่องการแบงทีมติดตั้ง
ระบบโดยจะแบงออกเปน ๓ โซน 
๑ มัสยิด ๒ อาวพังกา ๓ บาน
กลาง 
 



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
๓ วันที่ ๖-๘ พ.ย. เวลา ๐๘.00-1๗.00 น. :  อธิบายการใชงานระบบใหกับ

สมาชิก วางแผนติดตั้งระบบ อบรมกรรมการเรื่องบัญชี การเงิน การออก
รหัสเติมเงนิ Pay-As0You-Go อบรมชางชุมชนติดตั้งระบบทั่วไป ลงพ้ืนที่
ติดตั้งระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ฝกปฎิบัติงานไปพรอมการ
ทํางานจริง (On Job Training : 
OJT) ใหกับคณะกรรมการกลุม 
และชางชุมชน แบบเพ่ือนชวย
เพ่ือน เกาะดอนถายทอดสู
เกาะเล เก่ียวกับทักษะการจัด
ประชุม การจัดทําบัญชีรายงาน
การเงิน และการใชแอปพลิเคชัน
ออกรหัสเติมเงนิ 
 

๔ วันที่ ๙ ธ.ค. เวลา ๐๘.00-1๗.00 น. :  

 ประชุมคณะกรรมการกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืน
บานเกาะบูโหลนเล 

 ติดตามการใชงานระบบ SHS ของสมาชิกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมครั้งที่ 2 กลุมพลังงาน
ทดแทนและการออมเพ่ือความ
ยั่งยืนบานเกาะบูโหลนเล เริ่ม 
14.30 -15.30 น.  

 วาระ 1.ทบทวนการประชุม 
ครั้งที่ 1:23/9/2564 ประธาน
แจงรับรองรูปแบบเขารวม
โครงการในนามตัวแทนกลุม 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 วาระ 2. : เลขาแจงโครงสราง
คณะทํางานและแจงเพิ่มชาง
ชุมชนนายหยัน ลายัง บานเลขที่ 
51 ชี้แจงการเก็บเงินมัดจําระบบ
และคาใชจายรายเดือนสมาชิก 
18 คน 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 วาระ 3. : ทบทวนข้ันตอนการ
ดําเนินงาน+รับรองกฏระเบียบ+

เกาะดอน 

เกาะเล 

เกาะดอน เกาะเล 
อบรมสมาชิกผูใชระบบ 



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปดบัญชีกลุม วันเวลาทํา
การกลุม+คาชางชุมชน 
ที่ประชุม : รับรอง 

 วาระ 4. : ทบทวนความรู
เบื้องตนการใชงานดูแลรักษา 
และเงื่อนไขการรับประกันระบบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 วาระ 5. : เลขานุการรายงาน
การเงิน/เปดรับสมาชิกใหมเพ่ิม 
ที่ประชุม : รับทราบ 

๕ วันที่ ๑๐-๑๑ ธ.ค. เวลา ๐๘.00-1๓.00 น. :  

 ลงพ้ืนที่เกาะบูโหลนดอน ประชุมทบทวน และ ขยายผลสมาชิกใหม 

 ติดตามการใชงานระบบ SHS ของสมาชิกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการประชุม วันที่ 10 ธ.ค. 
64 เริ่มประชุมเวลา 20.00 น. 
วาระ 1 : เลขาฯแจงที่ประชุม
ทราบ 
1.1 บันทึกขอตกลงขอรับทุน 
1.2 แสน 1 ป เมื่อวันที่ 25 
ต.ค. 64 
มติ : ทราบ 
วาระ 2 พิจารณาทบทวน
โครงสรางและกฏระเบียบ 
2.1 รองประธานติดภารกิจเสนอ
ใหพ่ีสาวปฏิบัติหนาที่แทนในการ
ประสานงานคุมดาหรา และ
ชวยงานประธานตามที่ไดรบั
มอบหมายเปนระยะเวลา 4 
เดือนกอนเลือกตั้งใหม  
2.2 ใหสมาชิกมาจายคาระบบ 
วันท่ี 25 ไมเกิน 12.00 น. โดย



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรอมเพรียงกันและสามารถรับ
รหัสไดถึงเวลา 20.00 น. 
2.3 คายายระบบราคาเทากับคา
ติดตั้งใหม 
2.4 ปดรับสมัคร 1 ป จนกวาจะ
สงคนืทุนหมุนเวียนจนครบ 1.2 
แสนยานุภาพ 
2.5 หามนํากลองแบตเตอรี่ออก
นอกพื้นที่เกาะ 
2.6 สมาชิกสามารถตัดชําระคา
อุปกรณไดหลายครั้งแตตองให
ครบกอนวันที่ 25 ของทุกเดือน 
2.7 สมาชิกสามารถจายลวงหนา
ไดหลายเดือนโดยกลุมจะออก
รหัสปลดล็อคครั้งเเลว 
มติ : รับทราบ 
วาระ 4 อื่นๆ 
4.1 กองศึกษาและพัฒนา
โรงไฟฟาฐานกระทรวงพลังงาน 
เชิญคณะกรรมการกลุมเขารวม
ประชุมคณะทํางานไฟฟาพื้นที่
หางไกล วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 
8.30-12.00 น. 
4.2 สมาชิกสามารถไปรับของให
กลุมไดโดยกลุมมีคาดําเนินการ
ให 
4.3 ใหสมาชิกนําสติกเกอรปด
ทับปุมกดดูสถานะแบตปองกัน
ความชื้น 
ปดประชุมเวลา 21.00 น. 

 

อานรายละเอียดและดาวนโหลดเอกสารเพ่ิมไดที่ : กศร. รวมกับ ReCharge ลงพ้ืนที่เกาะบูโหลนเล ขยายผลโซ
ลาโฮมแบบเติมเงินบริหารจัดการโดยชุมชน https://ppp.energy.go.th/กศร-รวมกับ-recharge-ลงพ้ืนที่เ/ 
 


