
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานการสรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ ภายใตโครงการ
เครือขายรวมพัฒนาเกาะจิกรีชารจ (KohJik ReCharge) ในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ และเก็บขอมูลเพื่อใช

ประกอบการดําเนินงานโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ พลังงานอยางย่ังยืนในพื้นท่ีไฟฟาเขาไมถึง 
พื้นท่ีในการดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 สวนสงเสริมและพัฒนาพลังงาน (สพพ.) สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (สสช.) ซึ่ง

ปจจุบันไดถายโอนภารกิจมายัง กลุมเสริมสรางความเขาใจและการมีสวนรวม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน 

(กศร.) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามคําสั่ง สป.พน.ที่ 99/2564 ไดดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดและเกณฑการ

ประเมินสวนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(ระดับสํานัก/กอง) ของ สสช. องคประกอบที่ ๑ : ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานงาน

ประจํา งานตามหนาที่ปกติหรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือ

มติคณะรัฐมนตรี (Function Base) ขอ ๑.๓ ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสรางการมี

สวนรวมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ ภายใตโครงการเครือขายรวมพัฒนาเกาะจิกรีชารจ (KohJik ReCharge) ณ 

บานเกาะจิก ม.๑ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี และไดรับมอบหมายใหลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานและเก็บ

ขอมูลเพ่ือใชประกอบการดําเนินงานโครงการเสริมสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ 

พลังงานอยางย่ังยืนในพื้นที่ไฟฟาเขาไมถึง ในระหวางวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โดยใชทุนสนับสนุนในการ

ลงพ้ืนที่เปาหมายโดย บ.รีชารจเอ็นเนอรยี 

รายชื่อเครือขายที่รวมลงพ้ืนที่ 

1.) นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน (กศร.) สป.พน. กลุมเสริมสรางความรูความเขาใจและการมี
สวนรวม (กสร.) ฝายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม (ฝปพ.) สํานักงานปลัด กระทรวงพลังงาน 

2.) นายธนัย โพธิสัตย หัวหนาโครงการรีชารจ บ.รีชารจเอ็นเนอรยี 
3.) Benedikt Capanni Intern ReCharge Energy 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดกิจกรรม 
 

อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 
1 วันที่ ๓ พ.ย. เวลา 1๓.00-15.00 น. : ลงพ้ืนที่พูดคุยกับปลัดและนายชาง 

อบต.บางชัน เรื่องการย่ืนแบบ อ.1 ใบอนุญาต และ อ. 6 ใบรับรองการกอสราง
อาคาร เรื่องการติดตั้งแผงโซลารเซลบนหลังคาศาลาวัดและการสรางหองเก็บ
แบตเตอรรี่+เครื่องปนไฟดีเซล ระบบ Micro-Grid  
ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ รายชื่อผูเขารวมประชุมประกอบดวย  
๑.) นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมเสริมสรางความ
เขาใจและการมีสวนรวม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน กระทรวงพลังงาน 
๒.) นายธนัย โพธิสัตย หัวหนาโครงการรีชารจ บ.รีชารจเอ็นเนอรยี 
๓.) Benedikt Capanni Intern ReCharge Energy 
5.) นายณรงคชัย เหมสุวรรณ ผูใหญบานเกาะจิก ม.๑ 
๖.) นายประมวล ปานรอด ส.อบต. ม. ๑ บานเกาะจิก 
๗.) นายกนก  จันทะโคตร ปลัด อบต.บางชัน 
๘.) นายประสงค  ชางไม ผูชวยนายชางโยธา อบต.บางชัน 
๙.) นายชาตรี แกวขาว กํานันตําบลบางชัน 

  อ.1 คือ ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  

 อ.6 คือ ใบรับรองการ
กอสรางอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร  

 การออกใบอนุญาตทาง 
อบต.บางชัน จะประสานงาน
รวมกับผูใหญบาน และ ส.
อบต. ม. ๑ บานเกาะจิก โดย
ไดรับแบบการดัดแปลงอาคาร
จากโครงการเกาะจิก 
ReCharge เรียบรอยแลว 

๒ วันที่ ๔ พ.ย. เวลา ๐๙.00-1๒.00 น. : ติดตามประเมินผลโครงการแบตเตอรี่
ยืมใช “เรือประมงพลังงานสะอาดบานเกาะจิก” โครงการแบตเตอรี่ยืมใช
บรรเทาความเดือดรอนชุมชนเกาะจิกชวงวิกฤติโควิด 19 
https://ppp.energy.go.th/โครงการแบตเตอรี่ยืมใช-3/ “เรือประมงพลังงาน
สะอาด” โครงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill 
https://ppp.energy.go.th/โครงการแบตเตอรี่ยืมใช-2/ 
ชมคลิป : https://youtu.be/kgnZ-UGLaG0 
https://youtu.be/pQ4NzDHLRLA 
https://youtu.be/utCDzWc4Zgk https://youtu.be/lyvuzSxxM-0 
https://youtu.be/pHjSitSdeH0 https://youtu.be/lyvuzSxxM-0 
เวลา ๑๔.00-๑๕.00 น. : สํารวจพื้นที่โครงการฟนฟู ระบบ Micro Grid เพ่ือ
ติดตั้งอาคารเก็บแบตเตอรี่ Lifepo4 266 kWh. อินเวอรเตอร 50kW. และ
เครื่องปนไฟ 50 kVA. และสํารวจเสนทางขนสงอุปกรณจากทาเรือลงเกาะจิก  

 ชวงนี้เปนชวงฤดูการลตก
ปลาหมึกซึ่งแบตเตอรี่เปนที่
ตองการของชาวประมงมาก
โดยโครงการสามารถเพิ่ม
ชั่วโมงการใชไฟ LED ในการ
หาปลาหมึกไดกวา 5๐% ลด
คาใชจายแบตเตอรี่ได ๒ ลูก 
หรือ ๔,๐๐๐ บาทตอลํา 

 สมาชิกบางรายยังนํา
แบตเตอรี่ยืมใช ไปทําระบบ
โซลารโฮมที่บานสามารถลด
คาไฟฟาจากโรงไฟฟา Micro 
Grid บานเกาะจิกไดกวา 
๕๐% 

 แผนการดําเนินงานในการ
ติดตั้งระบบจะเริ่มเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ 



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 

 แบตเตอรี่ขนสงยังทาเรือ
แหลมฉบังเรียบรอยแลว 

 ขนสงแผงโซลารเซลไปยัง
เกาะจิกเรียบรอยแลว แผง 
450 วัตต จํานวน 160 แผง 

๓ วันที่ ๔ พ.ย. เวลา ๑๕.00-1๖.00 น. :  เขาพบพระไพรัช ฉายา อติภทฺโท เจา
อาวาสวัดเกาะจิก เพ่ือชี้แจงความคืบหนาโครงการฟนฟูระบบ Micro-Grid และ
การประสานงานเพื่อขออนุญาตใชและเชาพ้ืนที่วัดเพ่ือติดตั้งระบบ ตาม
กฎกระทรวง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/040/T_000
1.PDF 

 อานเพ่ิมเติมในคูมือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ สํานักงานศาสนสมบัติ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 
 

 คณะกรรมการหมูบานได
ประสานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
มารังวัดพื้นที่วัดเพื่ออออก
โฉนดท่ีดินในวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ผอ.สํานักพุทธ จ.จันทบุรี 
ใหคําแนะนําในการทาํสัญญา
ขอเชาพ้ืนที่วัดเพ่ือดําเนิน
โครงการ และคาเชาจะ
กําหนดโดย กฎกระทรวงการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัด พ.ศ. 2564  

๔ วันที่ ๕ พ.ย. เวลา ๐๙.00-1๒.00 น. :  

 อบรมทบทวนเจาหนาที่การเงิน เรื่องการใชโปรแกรมออกรหัสเติมเงิน และ
การจัดทํารายงานผลประกอบการกิจการไฟฟาพลังงานทดแทนบานเกาะจิก  

 ไดรับแจงจากผูใหญบานวาจะมรีายการโทรทัศนมาถายทําเกี่ยวกับโครงการ
พลังงานสะอาด ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน 64 

 เนื่องจากเจาหนาที่การเงิน
คนเกาลาออกไป จึงตองมีการ
ฝกทบทวนเจาหนาที่การเงิน
คนใหมที่เขามา 

 

อานรายละเอียดและดาวนโหลดเอกสารเพ่ิมไดที่ : อานรายละเอียดเพิ่มเติม : นําเสนอ KohJik ReCharge พ.ย. 
2562 (Koh Jik ReCharge_Nov) : https://bit.ly/33EjQGG แผนที่ออนไลนผูใชไฟฟาของเกาะจิก : 
https://drive.google.com/open... Koh Jik ReCharge ปฏิบัติการฟนฟูฯ : http://ppp.energy.go.th/koh-
jik-recharge/ ลงพ้ืนที่ติดตั้งมิเตอรเติมเงิน : http://ppp.energy.go.th/สสช-มิเตอรเกาะจิก/ 
โครงการแบตเตอรี่ยืมใชบรรเทาความเดือดรอนชุมชนเกาะจิกชวงวิกฤติโควิด 19 https://ppp.energy.go.th/

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช-3/ “เรือประมงพลังงานสะอาด” โครงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill 

https://ppp.energy.go.th/โครงการแบตเตอรี่ยืมใช-2/ 



ภาพประกอบกิจกรรม 

วันท่ี ๓ พ.ย. เวลา 1๓.00-15.00 น. : ลงพ้ืนที่พูดคุยกับ อบต.บางชัน   

 

วันท่ี ๔ พ.ย. เวลา ๐๙.00-1๒.00 น. : ติดตามประเมินผลโครงการแบตเตอรี่ยืมใช “เรือประมงพลังงานสะอาด

บานเกาะจิก”  



เวลา ๑๔.00-๑๕.00 น. : สํารวจพื้นที่โครงการฟนฟู ระบบ Micro Grid เพ่ือติดตั้งอาคารเก็บแบตเตอรี่ และ

สํารวจเสนทางขนสงอุปกรณจากทาเรือลงเกาะจิก 

 

  



วันท่ี ๔ พ.ย. เวลา ๑๕.00-1๖.00 น. :  เขาพบพระไพรัช ฉายา อติภทฺโท เจาอาวาสวัดเกาะจิก เพ่ือชี้แจงความ

คืบหนาโครงการฟนฟูระบบ Micro-Grid บานเกาะจิก 

 

แผนปฏิบัติงานโครงการ 

 


