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ทราบ 

 

ลงช่ือ                                ผูบังคับบัญชา 

(นายพีระพงษ บุญแสง) 

ผูอำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน 

      

..................../...................../.................... 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สป.พน. กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน  โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๒๒                            

.ที ่    พน ๐๒๐๕.๒/        วันท่ี          มิถุนายน 2565                                      

เรื่อง  รายงานการลงพ้ืนที่จังหวัดสตูลเพ่ือพัฒนาการจัดการพลังงานท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีไฟฟาเขาไมถึง       

เรียน ผอ.กศร. ผาน หน.กสร. 

 ตามที่ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน (กศร.) ไดดำเนินโครงการขยายผลการเขาถึงไฟฟาบน
เกาะดวยพลังงานแสงอาทิตย ณ บานเกาะบูโหลนดอน และบานเกาะบูโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมี
พื้นที่ดำเนินการเชิงบูรณาการรวมกับภาคีการพัฒนา และเขารวมในฐานะเครือขายรวมพัฒนาพลังงานในพื้นที่ ใน
วันท่ี ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  

 ในการนี้ กระผมนายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัดกองศึกษาและพัฒนา

โรงไฟฟาฐาน ไดลงพื้นที่รวมกิจกรรมเครือขาย และดำเนินการจัดทำรายงานการลงพื ้นที่เสร็จเรียบรอยแลว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

(นายพิรัฐ อินพานิช) 

              นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

                                                      กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน 

๔๐๘ ๒๘



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) 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ความสำเร็จในการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายการสรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพลังงานใน
พื้นที่หางไกล โดยมีพื้นที่ดำเนินการเชิงบูรณาการรวมกับภาคีการพัฒนา ภายใตโครงการเพิ่มการเขาถึงไฟฟาของ
เกาะบูโหลนดอนดวยพลังงานแสงอาทิตย ณ บานเกาะบูโหลนดอน ม.๓ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และจัดประชุม
ชี้แจงเพ่ือขยายผลโครงการฯ ณ บานเกาะบูโหลนเล ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  โดยใชทุนสนับสนุน
ในการพัฒนาพื้นที่เปาหมายโดยบ.รีชารจเอ็นเนอรยี 

รายชื่อเครือขายที่รวมลงพ้ืนที่ 

1.) นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมเสริมสรางความเขาใจและการมีสวนรวม  
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟาฐาน กระทรวงพลังงาน 
2.) นายธนัย โพธิสัตย หัวหนาโครงการรีชารจ บจก. รีชารจ เอ็นเนอรย่ี 
3.) สมาชิกกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืนบานเกาะบูโหลนดอน 
4.) สมาชิกกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพ่ือความย่ังยืนบานเกาะบูโหลนเล 

 

 

 
  



ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รายละเอียดกิจกรรม 
อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสำคัญที่ไดรับ 
1 วันที่ 2๒ มิ.ย. เวลา 15.00 - ๑๖.๓๐ น. ประชุมสรุปผลการดำเนิน

โครงการครบรอบ ๒ ป “โครงการเพ่ิมการเขาถึงไฟฟาของเกาะบุโหล
นดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ดวยพลังงานแสงอาทิตย” และ
แนวทางการขยายผล ณ ที่ทำการอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 1.) พลังงานจังหวัดสตูลและเจาหนาที่ 
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล 2.) หัวหนา อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
เภตรา จ.สตูล 3.) ผูแทนจาก อบต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 4.) ผูแทน
จากกลุมเสริมสรางความเขาใจและการมีสวนรวม กองศึกษาและ
พัฒนาโรงไฟฟาฐาน กระทรวงพลังงาน 5.) ผูแทนจากองคกรธุรกิจ
เพ่ือสังคมรีชารจ ReCharge รายชื่อผูเขารวมประชุมประกอบดวย  
๑.  นายเจริญ   เมฆตรง หัวหนาอุทยานแหงชาติหมูเกาะ
เภตรา 081-6656719 
2.  นายวิชาญกรณ  ประภาวิทย พลังงานจังหวัดสตูล  
081-1747941 
๓.  นายรัฐการ   ลัดเลีย  นายก อบต.ปากน้ำ  
081-7383219 
๔.  นายพงศพิริยะ  บุญยะผลึก ผอ.กองชาง อบต.ปากน้ำ  
081-4151899 
๕.  นายฮาหมัด   เหรบุตร สารวัตรกำนัน ต.ปากน้ำ  
081-5411696 
๖.  นายเจษฏาพร  สืบก่ำ  นายชางเทคนิคอาวุโส  
081-9614515 
๗.  นายชัยวุฒิ   บารา  นายชางโยธา   
084-9694239 
๘.  นายอนิรุทธิ์   หมาดหมีน เจาหนาที่อุทยานฯ 
085-8994838 
๙.  นายพิรัฐ   อินพานิช เจาหนาที่วิเคราะห กศร.สป.พน.
096-1419710 
๑๐.  นายธนัย   โพธิสัตย หัวหนาโครงการรีชารจ  
089-8818732 
๑๑.  นางสาววริกานต  ศิริวัฒน วิศวกรปฏิบัติการ 
087-3696622 
๑๒.  นายพุทธิรัช  เหมรา  นักวิชาการพลังงาน  

  เนื่องจากทาง อบต. ปากน้ำได
ดำเนินการเสนอโครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยบาน
เกาะบูโหลนดอนจะใหระบบไมโครกริด 
และบานเกาะบูโหลนเล จะใชระบบโซลา
โฮม 

  ที่ประชุมเสนอวาเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนในการบริหารจัดการควรบูรณาการ
โครงการในสวนของการพัฒนาจากงบ
กองทุนอนุรักษและโครงการพัฒนาจาก
ภาคีเครอืขาย ReCharge ที่ดำเนินงาน
ไปกอนหนานี้ และใหชุมชนที่มีการ
รวมกลุมการบริหารจัดการในชื่อกลุม
พลังงานทดแทนฯบานเกาะบูโหลนดอน
และเกาะบูโหลนเล เขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการความยังยืนของระบบ
โซลาโซลาที่ไดรับการสนับสนุน 

  ควรมีการประชุมวางแผนบูรณาการ
อีกครั้งหากโครงการภายใตงบกองทุน
ไดรับการอนุมัติ 



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสำคัญที่ไดรับ 
062-4146993 
๑๓.  นายอะหมาด  สามารถ นักวิชาการพลังงาน  
083-6591264 
14.  นางสาวปญชาน  รักษกาฬ นักวิชาการพลังงาน  
082-7332997 
15.  นางสาวสุกัญญา  หลังปาปน เจาหนาที่ธุรการ  
082-4357939 
1๖.  นางสาวรุงนภา  บุญทองขาว นักวิเคราะหนโยบายและแผน
074-724142 
1๗.  นางอำมะ ดาหมาด  นักวิชาการพลังงาน  
087-3942766 
1๘.  นางสาวกุสุมา  ดาหมาด นักวิชาการพลังงาน  
099-2700810 
๑๙.  นายวีระพล พรมนิล เจาหนาที่ สนง.พลังงานจังหวัดสตูล 
080-1475538 
๒๐.  นางสาวรัตติญา  อุสนุน เจ าหน าท ี ่ประสานงานทั ่วไป
080-6071332 
๒๑.  นางสาวณัฐชยา  วงษนาคเพ็ชร เจ าหนาที ่ประสานงาน
โครงการฯ 065-9215735 

 
๒ วันที่ 2๓ มิ.ย. เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น. : ขนสงอุปกรณจากทาเรือ

ปาก  บารา ไปเกาะบูโหลนดอนเพื่อเตรียมติดตั้งขยายผลชุดตูเย็น
รวมกับชางชุมชน  

  กลุมพลังงานทดแทนและการออม
บานเกาะบูโหลนดอน มีการเปดรับ
สมาชิกใหม เก็บเงินมัดจำระบบโดย
สมาชิก ๓ ครัวเรือน มีความตองการ
ตูเย็นโซลาเซลชุด L อุปกรณ DC ๑๒ 
ประกอบดวย แผง ๔๕๕ วัตต คอนโทร



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสำคัญที่ไดรับ 

 

ชารจ แบตเตอรี่ ๑,๒๐๐ Wh. ชุดใหแสง
สวาง หลอดไฟ 6 ดวง พัดลม ๒ ตัว 
แบตเตอรี่ ๑๕๐ Wh. 

๓ วันที่ 2๔ มิ.ย. เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. : ๑. สำรวจ ติดตาม 
สอบถาม ครัวเรือนผูใชงานระบบ SHS เพ่ือประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 

 
๒. ติดตามผลการดำเนินงานของชางชุมชน อบรมใหกับชางชุมชน
ติดตั้งระบบ ตูเย็นโซลาเซลชุด L อุปกรณ DC ๑๒ ประกอบดวย แผง 
๔๕๕ วัตต คอนโทรชารจ แบตเตอรี่ ๑,๒๐๐ Wh. ชุดใหแสงสวาง 
หลอดไฟ 6 ดวง พัดลม ๒ ตัว แบตเตอรี่ ๑๕๐ Wh. 

 การฝกอบรมแบบ On the Job 
Training--OJT การฝกการปฏิบัติงาน
จริง ไมเนนการเรียนทฤษฎีมากนัก เนน
ไปในทางฝกปฏิบัติ ทำใหชางชุมชนเกิด
ความรูความเขาใจ กับการปฏิบัติงาน
โดยตรงเห็นผลชัดเจน ตนทุนต่ำ 

 

๔ วันที่ 2๕ มิ.ย. เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. : ๑. ติดตามผลการ
ดำเนินงานของชางชุมชน อบรมใหกับชางชุมชนติดตั้งระบบ ตูเย็นโซ
ลาเซลชุด L เพ่ิมเติม 
๒. ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ ประชุมคณะทำงานและสมาชิก กลุมพลังงาน
ทดแทนฯ  

 การเลือกตั้ง เลขานุการและเหรัญญิก 
กลุมฯ คนใหม แทนตำแหนงที่วาง 
เนื่องจากคนเกาลาออก สรุปดังนี้ 
1.) น.ส.มารีนา สำเนียงล้ำ ตำแหนง

เลขานุการ 
2.) น.ส. สมใจ ทิมมวง เหรัญญิก 



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสำคัญที่ไดรับ 

 
 

 

๕ วันที่ 2๖ มิ.ย. เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑.) ติดตามผลการ
ดำเนินงานของชางชุมชน อบรมใหกับชางชุมชนติดตั้งระบบ ตูเย็นโซ
ลาเซลชุด L เพ่ิมเติม ๒.) ๑๘.๐๐ น.เดินทางไปเกาะบูโหลนดอน 

 
ที่ปรึกษาประชุมกรรมรวมกับเหรัญญิกกลุมพลังงานทดแทนบาน
เกาะบูโหลนดอนฯ นางหทัยชนก วุฒิสิทธิ์ 

 
 

 เนื่องจากบานสมาชิกเกาะบูโหลนเลมี
ตนไมเยอะทำใหเกิดเงาบังชางชุมชนจึง
ตองทำการยายแผงโซลาเซลใหได
ตำแหนงรับแสงอาทิตยที่ดีที่สุดเทาที่จะ
ทำไดทั้งนี้ ที่ปรึกษาทราบถึงขอจำกัดนี้
จึงไดทำการเพิ่มขนาดแผงโซลาเซล
เพ่ิมขึ้น 30% เพ่ือทดแทนชั่วโมง
แสงแดดที่หายไป 

 มีการทบทวนเงื่อนไขการประกัน
อุปกรณไฟฟาโซลาโฮมใหกับสมาชิกบาน
เกาะบูโหลนดอน เชน อุปกรณไฟฟา 
เชน พัดลม ทีวี ชำรุดเสียหาย และไม
สามารถซอมได กอนครบกำหนด
ระยะเวลาผอนชำระ ทางกลุมจะสมทบ
งบประมาณ(50%) ชวยแบงเบาภาระ
สมาชิกในการผอนชำระอุปกรณใหม  

 กลุมมแีนวคิดจะนำอุปกรณไฟฟา เชน 
พัดลม มาจำหนายใหสมาชิกแบบขาย
ขาดไมผอน 

๖ วันที่ 2๗ มิ.ย. เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑. สำรวจ ติดตาม สอบถาม 
ครัวเรือนผูใชงานระบบ SHS เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานกลุม
พลังงานทดแทบานเกาะบูโหลนดอน 
 

 



อันดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสำคัญที่ไดรับ 

 
 

๒. ที่ปรึกษาและกรรมการกลุมพลังงานทดแทนบานเกาะบูโหลนเล 
เดินทางไปเบิดบัญชีกลุมฯที่ธนาคารออมสินสาขา อ.ละงู 
 

 
 

 

 
  
 ชื่อบัญชี 1 กลุมพลังงานทดแทนและการ
ออมเพ่ือความยั่งยืนบานเกาะบูโหลนเล 
(คาบริการไฟฟาชุมชน) 
ในชื่อบัญชี 2 (ออมทรัพยสัจจะ) 

 
อานรายละเอียดและดาวนโหลดเอกสารเพ่ิมไดที่ : กศร.รวมกับองคกรรีชารจ ลงพ้ืนที่พัฒนาการเขาถึงไฟฟาดวย

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

 


