
































































ประมวลภาพการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

หน.ผตร. ทวารัฐ สูตะบุตร (เขต 11,12,13)

ผตร. หร่อหหาา ัันทรัตนา (เขต 2,3,6)

ผตร. เพทาา หมุดธรรม (เขต 8,17,18) 

ผตร. ชนานญั บัวเขีาว (เขต 9,15,16)

ผตร. สมบูรณ์ วัชระชัาสุระพล (เขต 1,5,7)

ผตร. โกมล บัวเกตุ (เขต 4,10,14)

กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รอบท่ี 1 (Project and Progress Reviews) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ข้อเสนอแนะ

• ขอให้ สพจ. วางแผนด าเนินงานให้สอดคล้องตาม
ทิศทางและนโยบายของจังหวัด รวมทั้งศึกษาข้อมูล 
ปัญหาศักยภาพด้านพลังงานในพื้นที่ แหล่งงบประมาณ
เพื่อให้สามารถบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่
เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ขอให้ สพจ. มุ่งให้
การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเน้นเรื่องการลด
ต้นทุนตลอดจนเกดิการพฒันาผลิตภัณฑ์หรือการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรน าไปสู่การเพิ่มรายได้ ในส่วนของ
ภาคเอกชน ควรให้ค าแนะน าเรื่องการประหยัดพลังงาน
ที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

• ควรมีการประสานงานร่วมกับสถานประกอบกิจการ
ด้านพลังงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อ
ติดตามและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยและมีการตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ

• ขอให้ สพจ. จัดเก็บข้อมูลผลการสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานในเชิงตัวเลขและสถิติ ส าหรับน าไปวิเคราะห์
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งด้านการลดต้นทุน
หรือด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการเผา การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565

สมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เขตตรวจราชการที่ 1

จังหวัดชัยนาท
• วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดเีพื่อสุขภาพ

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปี 2565)  ที่อยู่ : ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร

• กลุ่มบ้านหนองพญา
(โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย ปี 2561)
ที่อยู่ : ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์

ลดค่าน้ ามันดีเซลในการสูบน้ าได้ 50,000 บาท/ปี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเจา้ปลุกขนมหวาน เทศบาลต าบลโรงช้าง

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)      
ที่อยู่ : ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ขนาด 3x4 เมตร

• องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ
(โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบราโดม
ภายใต้โครงการพัฒนาอาชพีอยา่งยั่งยืนในพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562)           
ที่อยู่ : ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 8x12.4 เมตร

ลดระยะเวลาในการตากมะตูมลง 40%ลดระยะเวลาในการตากขา้วเกรียบลง 33%

จังหวัดลพบุ รี
• วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านไร่ทานตะวัน (โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)

ที่อยู่ : ต.หนองแขม อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร และระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3,060 วัตต์

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟา้ลงได้ 34%

จังหวัดสระบุ รี
• วิสาหกิจชุมชนทองสุวรรณช าผักแพว

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 
2564)   ที่อยู่ : ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

ลดระยะเวลาในการตากใบหม่อนลง 50% 

• วิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561)   
ที่อยู่ : ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร

ลดระยะเวลาในการตากตะลิงปลิงลง 50% และเพิ่มผลผลิต
จากเดิมเป็น 2 เท่า

จังหวัดสิงห์บุ รี
• วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา

(โครงการสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ คนมีความสุข ปี 2560)            
ที่อยู่ : ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์
ขนาด 8x12.4 เมตร

• กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น  า หมู่ที่ 5
(โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื นที่
ที่มีศักยภาพจังหวดัสิงห์บุรี ปี 2561)                                             
ที่อยู่ : ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบบ่อบาดาล ขนาด 3 กิโลวัตต์

ลดระยะเวลาในการตากปลาแดดเดียว 20-30%
และป้องกันฝุ่นละออง ลดต้นทุนการใช้น้ าในการท าเกษตรลง 3 เท่า

จังหวัดอ่างทอง
• ศูนย์การเรียนรู้โพสะน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา

(โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2560)                                                                                       
ที่อยู่ : ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์

ลดระยะเวลาในการตากสมุนไพร และป้องกันฝุ่นละออง

ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการสูบน้ าได้ 100%

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip

ลดระยะเวลาในการตากพริก,กล้วย,กากกาแฟ ป้องกันฝุ่นละออง



• วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพพลูฟ้า
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครปฐม ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

• องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร
(โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพสูงในจังหวดัปทุมธานี ปี 2559) 
ที่อยู่ : อบต.ล าไทร อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
สนับสนุน : เครื่องอัดถ่านแท่ง/ เตาเผาถ่านประสิทธภิาพสูงแบบตั้ง/
เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงแบบนอน/ เตาชีวมวลขนาดกลาง/ 
เตาชีวมวลขนาดเล็ก/ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีหน้าไม้
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561) 
ที่อยู่ : ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สนับสนุน : เตาชีวมวลขนาดใหญ่

• วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรคนนนท์
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร 

• วิสาหกิจชุมชนบางเสาธงอาหารทะเลแปรรูป
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและผลผลิตทางการเกษตร
คลองนกกระทุง

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร

ข้อเสนอแนะ

• ขอให้ สพจ. ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงาน 
เพื่อให้พร้อมในการแก้ปัญหา สถานการณ์ในพื้นที่
ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงให้ความส าคัญกับการจัดเก็บ
ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีพลังงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถ
น าไปวิเคราะห์และช่วยในการพิจารณาด าเนินโครงการ
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลที่ช่วย
ผลักดันให้ผู้ที่สนใจหรือภาคเอกชนตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการได้อีกทางหนึ่ง

• ขอให้ สพจ. ให้ความส าคัญในการส ารวจข้อมูล
สถานประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและแก๊สในพื้นที่
ทั้งนี้ สามารถบูรณาการความร่วมมือกับ อปท. 
ในการส ารวจ หรือแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุม
พื้นที่มากที่สุด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ของประชาชนและพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ชุมชนเมืองหากเกดิสถานการณ์ฉุกเฉนิอาจเกิดความ
เสียหายได้มาก

• ขอให้ สพจ. ศึกษาและหาแนวทางในการผลักดันให้
ภาคเอกชนในพื้นที่ที่มีความพร้อม ความสามารถในการ
เข้าร่วมโครงการรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
หรือโครงการสนบัสนุนต่างๆ เช่น การติดตั้งโซล่าร์เซลล์
เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยให้ สพจ. มีบทบาทหน้าที่
ในการให้ความรู้ ค าแนะน าด้านวิชาการ หรือจัดสรร
บุคลากร (วิศวกร) เข้าร่วมออกแบบและพัฒนา รวมทั้ง
ช่วยผลักดันให้เกิดโครงการฯ โดยใช้งบประมาณกองทุน
รอบโรงไฟฟ้าได้

จังหวัดนครปฐม

• มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง)
(โครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ังใช้งานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ปี 2560) 
ที่อยู่ : ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 8X12 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนแฟชั่นมัดย้อม Colourful
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

จังหวัดนนทบุ รี

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 16 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. เขตตรวจราชการที่ 2

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip

กล้วยตากมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยถูกหลักอนามัย 

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสมุทรปราการ

เพิ่มก าลังการผลิตข้าวตังเป็น 2 เท่า

ลดการใช้แก๊สหุงต้มในการค่ัวข้าวเมา่

ลดระยะเวลาในการตากเหด็ลงจากเดิม 25%

ลดค่าไฟในการอบแห้งสมุนไพร (ลูกหม่อน พุทราจีน) ลง 80%

ลดระยะเวลาการตากผ้ามดัย้อมได้ประมาณ 40%

ลดระยะเวลาการตากกล้วยได้ 40 - 50%

หร่อหยา จันทรัตนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

เป็นศูนย์การเรียนรู้การท าถา่นประสิทธิภาพสูงให้กับชุมชน



• โรงเรียนโสตศึกษา
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและวสิาหกิจชุมชน ปี 2562) 
ที่อยู่ : โรงเรียนโสตศึกษา ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  สนับสนุน : หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์

• วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไร่มาลัยทรัพย์
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2565) 
ที่อยู่ : ไร่มาลัยทรัพย์ ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  สนับสนุน : เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล ขนาด 1 กระทะ (เสริมผนัง)

• ชุมชนบ้านสาละวะและบ้านไล่โว่
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) ที่อยู่ : ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
สนับสนุน : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Mini Grid จ านวน 3 ชุด ก าลังผลิตรวม 35 กิโลวัตต์/

ระบบ Solar Home ขนาด 0.35 กิโลวัตต์

ข้อเสนอแนะ

• ขอให้ สพจ. ส ารวจความต้องการ พร้อมทั้งประเมิน
ศักยภาพความพร้อมในการด าเนินการของชุมชน
และ อปท. ในการรับการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงาน
และช่วยให้ค าแนะน า รวมทั้งกระตุ้น ผลักดันให้เกิด
การพัฒนาโครงการในจังหวัดเพื่อให้เกิดการใช้
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 

• ขอให้ สพจ. ตรวจสอบอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ
ของส านักงาน เช่น อุปกรณ์สนับสนุนการประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
พร้อมทั้งฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ใช้งานอุปกรณ์และ
ระบบการประชุมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ด้วยสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน ท าให้ราคา
พลังงานมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทุกวัน 
(ทั้ง LPG LNG ถ่านหิน มีราคาสูงขึ้น) จากสถานการณ์นี้ 
จะท าให้กิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดพลังงานกลับมาบทบาทอีกครั้ง ขอให้ สพจ.
ให้ความสนใจติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมเรื่องข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ประหยัดพลังงานต่างๆ เผื่อให้สามารถน ามาใช้งาน 
ทั้งการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ให้ประหยัด
พลังงาน ตามประเด็นสังคมได้ทันสถานการณ์

จังหวัดกาญจนบุรี

• วิสาหกิจวิถีเกษตรกรแปรรูปจอมบึง
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาบ้านดอนตะเคียน (โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไมน่้อยกวา่ 2,970 วัตต์/ 

ระบบอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร

จังหวัดราชบุรี

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เขตตรวจราชการที่ 3

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล

จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

ประหยัดค่าไฟเฉลี่ย 1,500 - 2,500 บาท/เดือน

ลดการใช้แก๊สหุงต้มในการท าสับปะรดกวน 100% 

ลดระยะเวลาในกระบวนการตากกระเจีย๊บและมะตูม ท าให้ผลผลิตเพิ่มจากเดิม 2 เท่า 

ลดต้นทุนการผลิตปลาดุกแดดเดียวจากเดิม 30,000 บาท เหลือ 10,000 - 20,000 บาท

หร่อหยา จันทรัตนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip



• วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน                     
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2560) 
ที่อยู่ : ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม                         
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี                            
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนวัฒนาการเกษตร
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน                         
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2565)
ที่อยู่ : ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2×2 เมตร

จังหวัดเพชรบุ รี
จังหวัดประจวบคี รีขันธ์

• กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 4 บ้านหนองเกตุ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน               
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
สนับสนุน : เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบนาชมุเห็ด

• วิสาหกิจชุมชนบ้านสันดาป
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน             
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561)
ที่อยู่ : ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร                           
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 6X8.2 เมตร

จังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เขตตรวจราชการที่ 4

• ขอให้ สพจ. ให้ความส าคัญในการพัฒนาและเพิ่ม
องค์ความรู้ด้านพลังงานที่สอดคล้องตามนโยบาย  
ของรัฐบาลและสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
เช่น BCG Model , EV Car , Reduce Carbon 
Emissions ตลอดจนศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของ สพจ. เพื่อให้สามารถถ่ายทอดข้อมูล
ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

• การด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ขอให้ สพจ. ปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง มีการป้องกันตนเอง โดยด าเนินการ
ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการลง
พื้นที่การด าเนินงานการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ และวางแผนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผลการด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

• ขอให้ สพจ. เร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ 
โดยขอให้ค านึงถึ งระเบียบและความถูกต้อง
อย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบ Video Clip

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และสร้างรายได้มากขึน้ 6.5 เท่า

• วิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561)
ที่อยู่ : ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

• บ้านนิกูล พลอยบุษย์ 
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สนับสนุน : เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบตั้ง

มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,300 บาท/เดือน และเป็นแหล่งเรียนรู้การเผาถา่น

จังหวัดสมุทรสาคร

ลดระยะเวลาในการตากแห้งปลาอนิทรียล์งได้ 50%

ผลผลิตที่ได้มีความสะอาด และสามารถเพิ่มผลผลิตชาใบขลู่ได้ 1.5 เท่า 

สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มะนาวดองได้ 2 เท่า

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และสร้างรายได้มากขึ้นจากเดิม 2 เท่า

ลดการใช้พลังงาน และลดระยะเวลาในการตากวัตถุดิบ

ลดระยะเวลาในการตากแห้งเห็ดและสมุนไพร

โกมล บัวเกตุ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาหมอเทศแดดเดียวบ้านเขายี่สาร
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน                     
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2560) 
ที่อยู่ : ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร



• กลุ่มเกษตรกรท าสวนกาแฟเขาทะลุ
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 
ที่อยู่ : อ.สวี จ.ชุมพร
สนับสนุน :ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์

• วิสาหกิจชุมชนเหินฟ้า
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3x4 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ขมิ นแปรรูป
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3x4 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนช้างกลางกรีน
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารต าบลท่าเคย
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
สนับสนุน : เตาชีวมวลแบบมณฑล ขนาด 1 กระทะ 

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ  าสิงห์
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ : อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
สนับสนุน :ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8x20.8 เมตร

ข้อเสนอแนะ

• ในการด าเนินโครงการสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานในพื้นที่ ขอให้เน้นการช่วยลดรายจ่าย
(ต้นทุนด้านพลังงาน) และเพิ่มรายได้ โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เป็นการใช้งบประมาณ
ในระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างคุ้มค่า

• ขอให้ทุก สพจ. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ให้สามารถส่งต่องาน (handover) ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

• ควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลผลส าเร็จ/ผลที่
ได้รับจากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ในเชิง
ตัวเลข สถิติ ส าหรับใช้วิเคราะห์และปรับปรุง 
พัฒนารูปแบบเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
แต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้

• ขอให้ สพจ. ติดตามสถานการณ์พลังงานใน
ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมในการสนับสนุน
การด าเนินงานในมิติด้านพลังงาน เพื่อตอบสนอง
ตามนโยบายหรือขับเคลื่อนแผนงานของจังหวัด
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

จังหวัดชุมพร 

• วิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟื่องฟู
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 8x12.4 เมตร
และระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์

• วิสาหกิจชุมชนขมิ นชันปลอดสารพิษ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

• วิสาหกิจชุมคลองแดนพัฒนา
(โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.คลอง อ.ระโนด จ.สงขลา
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์

จังหวัดสงขลา

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip

ลดระยะเวลาในการตากแห้งชาสมุนไพรลง 50%

ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กลุ่มประมาณ 2,000 บาท/เดือน 

จังหวัดพัทลุง

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้น้ ามนั 50% ยืดอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลดระยะเวลาในการตากกล้วยตาก 30-40%

ลดเวลาในการตากพริกขี้หนู/พริกไทย ลง 50%

ลดเวลาตากแห้งขมิ้นชันผง 40-50%

(โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสินค้า ปี 2560)
ที่อยู่ :  ต.คลอง อ.ระโนด จ.สงขลา
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 6x8 เมตร

• วิสาหกิจชุมคลองแดนพัฒนา

ลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มโดยเปลี่ยนเป็นใชไ้ม้ฟนื 100%

ลดการใช้ไฟฟ้าและค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 90-100% เพิ่มรอบการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ 50% 

สมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เขตตรวจราชการที่ 5

ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ ลดเวลาการตาก และควบคุมคุณภาพได้



• วิสาหกิจชุมชนกะปิแหลมทอง
(โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562) 
ที่อยู่ : ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

• วิสาหกิจบ้านท่าใหญแ่หลมทอง
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
สนับสนุน : เตาชีวมวลแบบมณฑล ขนาด 2 กระทะ

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินต าบลฉลอง
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์ 

• กลุ่มแม่บ้านร้านค้าชุมชน
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล
สนับสนุน : เตาเศรษฐกิจ

• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์

ข้อเสนอแนะ

• ขอให้ สพจ. ปรับกลยุทธ์การท างานเป็นรูปแบบเชิงรุก
โดยการส ารวจความพร้อมของชุมชน และ อปท. 
รวมทั้งกระตุ้น ผลักดันให้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานเพื่อให้เกิดการใช้ งบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

• ขอให้ สพจ. ติดตามสถานการณ์พลังงานและเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านพลังงานส าหรับตอบประเด็นขอ้สงสัยต่างๆ ในพื้นที่ 
ตลอดจน จัดเตรียมแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

• ขอให้ สพจ. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยด าเนินการ
ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่
อย่างเคร่งครัด

จังหวัดกระบี่

• องค์การบริหารส่วนต าบลบางด้วน
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
สนับสนุน : บ่อหมักก๊าซชีวภาพ แบบถุงพลาสติก ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

• วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2565)
ที่อยู่ : ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.8X1 เมตร

จังหวัดตรัง

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เขตตรวจราชการที่ 6

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล

จังหวัดพังงา

จังหวัดภู เก็ต

ประหยัดค่าไฟฟ้า 200 – 300 บาท/เดือน

ลดระยะเวลาในการตากกุง้ได้ 50% 

ลดการใช้ไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าได้ 50%

ลดการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน 600 - 700 บาท/เดือน

ลดต้นทุนการใช้พลังงานในการทอดกล้วยได้ 95%

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6X8.2 เมตร

เพิ่มก าลังการผลิตกล้วยตากได้มากขึน้เปน็ 2 เท่า

จังหวัดระนอง

ถ่านอัดแท่งได้มาตรฐานและมปีระสิทธภิาพในการใชง้าน

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านป่าสัก
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

ลดระยะเวลาในการตากเปลือกมังคุด ส้มแขก และขมิ้นลง 2 - 3 วัน

• วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2565)
ท่ีอยู่ : ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สนับสนุน : เตาซุปเปอร์อั่งโล่

ลดเวลาการตากแห้งใบเตย ใบหม่อน ตะไคร้ และกล้วยลง 1 - 2 วัน

ลดการใช้ถ่านลง 50%

• กลุ่มอาชีพมุสลีมะฮ์ บ่อหลวง
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2559)
ที่อยู่ : ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
สนับสนุน : เตาฟืนนาชุมเห็ด ขนาดกระทะ 36 นิ้ว  

จังหวัดสตูล

ลดค่าเช้ือเพลิงในการผลิตไก่ทอดได้ 100%

หร่อหยา จันทรัตนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ลดการใช้ไม้ฟืนและลดระยะเวลาการผลิตขนมผูกรักได้ 50%

การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip



ข้อเสนอแนะ

• การส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับวิสาหกิจชุมชนขอให้ 
สพจ. มุ่งเน้นไปที่การช่วยลดต้นทุนเพื่อเพิม่รายได้ 
พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าการจัดท าบันทึกสถิติการใช้งาน
(lock book) การซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษาเพื่อให้
เทคโนโลยีอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

• ควรมีการติดตามผลการใช้งานและจัดเก็บข้อมูล
ด้านพลังงานในพื้นที่เพื่อท าการวิเคราะห์ หรือ
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานให้เหมาะสม
กับพื้นที่ ซ่ึงอาจมีการบูรณาการร่วมกับสถาบัน 
การศึกษาเพื่อให้เกิดการสื่อสาร ขยายผลและส่งต่อ
องค์ความรูเ้รื่องเทคโนโลยีพลังงานไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ได้มากขึ้น

• ขอให้ สพจ. เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้ 
ทั้งนี้ การเข้าไปส่งเสริมเทคโนโลยีในพื้นที่ต่างๆ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ค านึงถึงความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

• ควรพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร E-learning
ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้ งติดตามผลภายหลัง
การฝึกอบรม 

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565

สมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เขตตรวจราชการที่ 7

• กลุ่มอาชีพบ้านขนมขาไก่กะยะห์ยะกัง 2
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2560) 
ที่อยู่ : ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
สนับสนุน : หัวเตาแก๊สประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ขนาดกลาง

• โรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุ
(โครงการสนับสนุนระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทติย์
แบบเคลื่อนที่ ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์

• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลปากล่อ
(โครงการสนับสนุนระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทติย์
แบบเคลื่อนที่ ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์

• องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.ลุโบะบือซา จ.นราธิวาส 
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์

จังหวัดนราธิวาส

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แกส๊ขึ้น 20%

จังหวัดปัตตานี

ประหยัดค่าไฟ เคลื่อนย้ายได้ สะดวกต่อชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

จังหวัดยะลา

• วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรบ้านเจาะตีเม๊าะ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

ลดปัญหาน้ าเสียและกลิ่นเหม็น ลดต้นทุนการผลิต
ยางรมควัน (ค่าไม้ฟืน) ได้ 30 %

• สหกรณ์กองทุนสวนยางตาเนาะจ ากัด
(โครงการงบพัฒนาจังหวัดยะลา ปี 2560) 
ที่อยู่ : ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
สนับสนุน : บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 714 ลูกบาศก์เมตร

ลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าลง 50% เพิ่มผลผลิต พริก,ผักชี,
ผักคะน้า,มะนาว ให้กับสมาชิก

ลดระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบ 70% และเพิ่มผลผลิต 

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip



ข้อเสนอแนะ

• ขอให้  สพจ .  เร่ งรัดติดตามการด า เนินงาน
ตามภารกิจให้เป็นไปตามแผนงานและสอดคล้อง
กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้

• ขอให้ พนจ. ให้ความส าคัญในการสนับสนุน
ให้บุคลากรของ สพจ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ออนไลน์ e – Learning เพื่อให้สามารถน าความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การท างาน เผยแพร่ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติ งาน
อีกทั้ง บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด

• ขอให้  สพจ .  ติดตามสถานการณ์พลั งงาน
ในปัจจุบัน  พร้อมทั้ งติดตามแนวทางหรื อ
นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ
เพื่ อหาช่องทางในการร่ วมบู รณาการและ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานในพื้นที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เขตตรวจราชการที่ 8

• วิสาหกิจชุมชนริมนาปลาแดดเดียว
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ าเภอบางคล้า
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561)
ที่อยู่ : ต.ปากน  า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

ลดระยะเวลาการตากกล้วยได้ 50% และผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ

จังหวัดระยอง

จังหวัดชลบุ รี

• วิสาหกิจชุมชนสวนผ้ึงปลวกแดง
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

ลดระยะเวลาการตากผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งได้ 30%

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระจูดมาบเหลาชะโอน
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

ลดระยะเวลาการตากจักสานกระจดูได้ 30%

• กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร

เพทาย หมุดธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานควบคุมอุณหภูมิเวลา น้ าหนัก และคุณภาพของปลาได้ดีขึ้น

ลดระยะเวลาการตากกล้วย ใบหม่อน อัญชัน และข้าวแต๋น ได้ 30-50% เพิ่มรายได้ให้สมาชิกประมาณ 37,600 บาท/ปี และเกิดการจ้างงานในชุมชน



ข้อเสนอแนะ

• สพจ.ควรเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล โดยอาจจดัท าในรูปแบบ Fact Sheet ดังนี้
- ด้านเศรษฐกิจ (การลดต้นทุนการผลิต) 
- ด้านสิ่งแวดล้อม (BCG Model, การแก้ไปัญหา

มลพิษทางอากาศ (มาตรการป้องกันและลดการ
เกิดมลพิษที่ต้นทาง), การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายใต้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand
Climate Action Conference: TCAC), การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานโดย
ภาครัฐเป็นหน่วยงานน าร่อง) 

- ด้านการเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน (การสนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงานอย่างเหมาะสมและทั่วถึง)

- แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน ข้อมูล
สถานการณ์พลังงานที่ส าคัญหรือเป็นที่สนใจ เช่น
โครงสร้างราคาน้ ามัน ก๊าซ ไฟฟ้า ผลกระทบจาก
สถานการณ์โลก ทั้งนี้เพื่อใช้ในการชี้แจงข้อเท็จจริง 
และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

• ขอให้ สพจ. เตรียมความพร้อมในการสนับสนุน
การส ารวจและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานที่สนใจ
ในการประเมินศักยภาพ ความเหมาะสมในการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้
พลังงานภาครัฐ เช่น คู่มือการติดตั้งใช้งานการออกแบบ
ระบบ เป็นต้น

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565

ลดระยะเวลาการตาก ท าให้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดีขึ้น

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เขตตรวจราชการที่ 9

• โคกหนองนาโมเดล หมู่ 5
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.ทับไทร อ.โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี
สนับสนุน : เตาเผาถ่านแบบตั ง ขนาด 200 ลิตร

• วิสาหกิจชุมชนบ้านหินดาด
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 2564) 
ที่อยู่ : ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านควายลุย
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561)
ที่อยู่ : ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนต าบลหนองโพรง
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 2563)
ที่อยู่ : ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 กิโลวัตต์

• กลุ่มชุมชนชายฝ่ังบ้านซึ้งล่าง
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร

จังหวัดจันทบุ รี

• วิสาหกิจชุมชนคุ้มจันทวงษ์เกษตรผสมผสาน
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6X8 เมตร

จังหวัดนครนายก

ลดระยะเวลาในการตากแห้งวตัถุดิบ   

ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือถ่านลงได้ 100 บาท/เดือน 

จังหวัดตราด

ลดระยะเวลาในการตากปลา 80%

ลดปริมาณการในการใช้แกส๊หุงต้มในการอบแคปหมู 50%

จังหวัดปราจีนบุ รี

ลดระยะเวลาในการตากเคยแห้ง 50%

ลดเวลาในการตากปลาโคก 50%

(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ :  ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 8X12 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออ
แปรรูปบ้านคลองชล

ลดค่าน้ ามันและไฟฟ้าในการสูบน้ าปีละ 50,000 บาท/จุด/ปี

ลดระยะเวลาในการตากแห้งขมิน้ 50% เพิ่มผลผลิตกล้วยตากอบแห้งได้มากขึ้น 2 เท่า 

จังหวัดสระแก้ว

ลดระยะเวลาในการตากแห้งกล้วยตาก 70%

• วิสาหกิจชุมชนแคปหมูไร้มันต าบลอาษา
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2559)
ที่อยู่ : ต.อาษา อ.บ้านนา จ.จันทบุรี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองสิบสาม
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip

ชนานัญ บัวเขียว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน



• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลา แปรรูปปลาแดดเดียว
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564) 
ท่ีอยู่ : ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู
(โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจฐานราก                   
ด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี 2564 ) 
ที่อยู่ : ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สนับสนุน : ระบบห้องเยน็พลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 5,000 วัตต์

• วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 4.0 
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.นาดินด า อ.เมืองเลย จ.เลย
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลบ้านใหม่ศิลามงคล 
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3×4 เมตร

จังหวัดเลย
จังหวัดบึงกาฬ

• วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 6x8.2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนทอผ้าหมู่ 3
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน 
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู
สนับสนุน : เตาชีวมวลแบบมณฑล ขนาด 1 กระทะ

จังหวัดหนองบัวล าภู

จังหวัดหนองคาย

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เขตตรวจราชการที่ 10

ข้อเสนอแนะ

• ขอให้ สพจ. กระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มองค์ความรู้ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่มีความเกี่ยวเนื่อง            
กับกระทรวงพลังงาน เช่น BCG Model, รถพลังงาน
ไฟฟ้า (EV Car) รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายและ

• ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการด าเนินงาน 
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าใจอย่างถูกต้อง

• ขอให้ สพจ. เร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้
ระเบียบและด าเนินการด้วยความถูกต้อง

• การด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ขอให้ สพจ.ปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง โดยด าเนินการภายใต้มาตการของ
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งการลงพื้นที่ การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน และการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

• ขอให้ พนจ. ให้ความส าคัญกับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่
หากได้รับเรื่องร้องเรียนหรือพบเจอประเด็นปัญหา
ให้รีบแจ้งให้หน่วยงานส่วนกลางทราบ เพื่อหาทาง
แก้ไขได้ทันท่วงที

เพิ่มรายได้มากขึ้น 30% ต่อเดือน และเพิ่มมูลค่าให้กบัสินค้าเกษตร

• วิสาหกิจสตรีพัฒนาบ้านห้วยไมซ้อด
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิม 2 เท่า 

• ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโนนชาด
(โครงการเงินงบประมาณจากจงัหวัดบึงกาฬ ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
สนับสนุน : รถเข็นสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 340 วัตต์

ลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ ามันในการสูบน้ าได้ 100% 

ลดระยะเวลาในการตากล้วย และท าให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย

ลดระยะเวลาการตากปลา ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ลงได้ 50%

ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้นานขึ้น

ลดต้นทุนด้านพลังงาน ทดแทนการใช้ LPG ได้ 100%

ลดระยะเวลาการตากกล้วยลงได้ 50%

จังหวัดอุดรธานี• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านสามทอ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ปี 2563 และปี 2564)
ที่อยู่ : ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 
สนับสนุน : เตาเศรษฐกิจประยุกต์ ขนาด 33 นิ้ว 
และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน

ลดระยะเวลาย้อมผ้าและการตากผ้าลงได้ 50% ลดระยะเวลาตากถ่านลงได้ 50%

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 เมตร

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบ Video Clip



• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรจักสานแปรรูปไม้ไผ่ หมู่ที่ 6
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม
สนับสนุน : ตู้อบรมควัน

• วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูกหญ้าเลี้ยงโคเพื่อผลิตลูกขาย
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 640 วัตต์

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากเน้ือสัตวบ์้านบ่อสะอาด
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร

ข้อเสนอแนะ

• สพจ. ควรมีการส ารวจเบื้องต้น (Quick Survey) 
เพื่อให้ทราบถึงประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาชีพ 
รายได้ ภายหลังการด าเนินงานผ่านไป 1-3 ปี 
และท าการส ารวจอีกครั้ ง  ในลักษณะของ 
Pre & Post เพื่อทราบถึงผลการสนับสนุนของ
โครงการว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้รับการสนับสนุน
มากน้อยเพียงใด 

• สพจ. ควรจัดท า Fact Sheet เกี่ยวกับแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน ข้อมูลสถานการณ์
พลังงานที่ส าคัญหรือเป็นที่สนใจ เช่น โครงสร้าง
ราคาน้ ามัน ก๊าซ ไฟฟ้า ผลกระทบจากสถานการณ์โลก
เพื่อใช้ในการชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ให้ผู้สนใจเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

• ขอให้ สพจ. จัดท าฐานข้อมูลการสนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Digital Format 
เพื่อให้ทราบสถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ และสถานะ
ของอุปกรณ์ ซ่ึงการมีฐานข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้ง่าย
ส าหรับการบริหารจัดการ และเป็นแหล่งอ้างอิง
ป้องกันความซ้ าซ้อนในการสนับสนุนเทคโนโลยี
ในอนาคต นอกจากนี้การท างานร่วมกับท้องถิ่น 
สพจ. ควรจัดให้มีระบบติดตามการด าเนินงาน
ในรูปแบบของการ Coaching เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาหรือการด าเนินการที่ผิดระเบียบ

จังหวัดนครพนม

• วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 6x8 เมตร
และเตาชีวมวลประสิทธภิาพสูง

จังหวัดสกลนคร

• โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ 
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.นากอก อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร
สนับสนุน : เตาเผาถ่านแบบนอน ขนาด 200 ลิตร และเครื่องผสม

จังหวัดมุกดาหาร

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. เขตตรวจราชการที่ 11

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip

ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีเงินเหลือซื้อพันธุ์พืชมาปลูกเพิ่ม 
เพื่อเพิ่มผลผลิต 

ผลิตภัณฑ์กัญชาแปรรูป/สมุนไพรอบแห้ง
มีมูลค่าสูงขึ้น เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น 50%

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
บ้านหนองนกเขียน

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

ลดระยะเวลาในการตากเนือ้สัตว์ 3 เท่า

ประหยัดการใช้เชื้อเพลิงพลังงานได้ 82 % ลดต้นทุนพลังงาน และสามารถเพิ่มยอดขายได้ตามต้องการ

ลดการเผาไม้/กิ่งไม้ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนักเรียน 
160 -240 บาท/สัปดาห์

ทวารัฐ สูตะบุตร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 



• วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา 
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3x4 เมตร/ เตาชีวมวลแบบมณฑล

• ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม 
(โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2564 ส่วนที่ 2)
ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ข้อเสนอแนะ

• ขอให้ สพจ. เน้นย้ าถึงความส าคัญ และประโยชน์
ของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า เพื่อบ ารุงรักษาเทคโนโลยี
ที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความยั่งยืน รวมถึงขอให้มี
การจัดสรรน้ าอย่างเป็นระบบและครอบคลุมผู้ใช้น้ า
ในพื้นที่

• ขอให้ สพจ. และกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี
หมั่นดูแลรักษาเทคโนโลยีที่ได้รับ รวมถึงเปรียบเทียบ
ผลผลิต ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และผลก าไรที่เพิ่มขึ้น 
ก่อนและหลังได้รับการสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูล
น าไปใช้ประโยชน์และเป็นต้นแบบความส าเร็จ
ของโครงการเพื่อพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

• ขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการลดใช้
พลังงานในหน่วยงานราชการและด าเนินกิจกรรม
การลดใช้พลั ง งานอย่ า งต่อ เนื่ อ ง  เพื่ อ เป็ น
แบบอย่างให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในการลดใช้พลังงานได้ส่วนหนึ่ง

• ขอให้ สพจ. ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชพลังงาน 
จ าเป็นต้องมีการหาตลาดรองรับการใช้ประโยชน์ 
และผู้ ศึกษาวิจัยควรเก็บข้อมูลผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้น เช่น ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ปริมาณถ่าน
อัดแท่งหรืออาหารสัตว์ที่ผลิตได้ เพื่อสะท้อน
ความคุ้มค่าในการลงทุน และเป็นข้อมูลส าหรับ
การปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอดการผลิตในด้าน
ต่างๆ ต่อไป

จังหวัดนครพนม

จังหวัดสกลนคร

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2565 เขตตรวจราชการท่ี 11

การลงพื้นที่ตรวจราชการ 
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจงัหวดั 
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

• บ้านห้วยทราย 
(โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการท าการเกษตร ด้วยระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ค าชะอี อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์

ทวารัฐ สูตะบุตร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร/
เตาชีวมวลแบบมณฑล

จังหวัดมุกดาหาร

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และขายได้ราคาดีขึ้น

ลดระยะเวลาในการตากขา้วได้ถึง 30%

ช่วยลดค่าไฟ และสามารถท าเกษตรได้ทั้งปี



• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลภูปอ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564) 
ท่ีอยู่ : ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

• องค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2560) 
ที่อยู่ : ต.ค าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
สนับสนุน : หลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 วัตต์

• วิสาหกิจชุมชนปันบุญ 
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 250 วัตต์

ข้อเสนอแนะ

• การร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อด าเนินงาน
โครงการท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สพจ. จ าเป็นต้อง
ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่หน่วยงาน และก ากับ
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนไปนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
ฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ 
โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่ เมื่อมีการเริ่มใช้
งานแล้ว สพจ. ต้องคอยให้ค าแนะน ากับกลุ่ม
ผู้ใช้งานให้มีการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์
เพื่อน าเงินมาดูแลรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนติดตาม
โครงการและตรวจสอบให้มีการกระจายการใช้
งานเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง

• การเข้ารับการอบรมผ่านระบบ E-Learning 
ของบุคลากร สพจ. นั้น ควรมีการติดตามผล
ภายหลังการอบรม เพื่อจะได้ทราบถึงพัฒนาการ
และประโยชน์ที่ ได้รับจากการอบรมดังกล่าว 
รวมถึงเพื่อให้สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการอบรมมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น

• ขอให้ สพจ. ติดตามรวมถึงหาแนวทางใหม่ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงาน จากสถานการณ์
ด้านพลังงานในปัจจุบันเพื่อกระตุ้นเตือนให้เห็น
ความส าคัญของการลดการใช้พลังงาน

จังหวัดกาฬสินธุ์

• วิสาหกิจชุมชนปลูกมะม่วงบ้านป่าปอ
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 ) 
ที่อยู่ : ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

จังหวัดขอนแก่น

• วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ล าหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ลดการใช้ไฟฟ้า และประหยัดค่าไฟจากเดิม 10% 

ลดค่าไฟของห้องเย็น และลดค่าใช้จ่ายในการใชแ้กส๊

• วิสาหกิจชุมชนพอเพียงกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ
(โครงการสถานีพลังงานต าบลบัวใหญ่ ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.บัวใหญ่ อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น
สนับสนุน : ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องท าความเยน็ 
ขนาด 10 กิโลวัตต์/ ระบบอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร/
ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง

เพิ่มผลผลิตกล้วยผง, ข้าวกล้องได้ 2 เท่า 
และลดระยะเวลาในการตากลง 50%

เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร ลดระยะเวลา
ในการตากลงจาก 7 วัน เหลือ 3-5 วัน

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดมหาสารคาม

ช่วยให้มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับท าการเกษตร และสร้างรายได้ให้สมาชิก

• บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7
(โครงการระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปี 2561)
ที่อยู่ : ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์

ช่วยลดค่าไฟและสามารถขยายผลต่อยอดการผลิตได้

• เทศบาลต าบลหนองหลวง และ เทศบาลต าบลท่าม่วง 
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.หนองหลวง และ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 150,000 วัตต/์ 
ขนาด 2,500 วัตต/์ ห้องเย็นพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 
2.5x4x2.5 เมตร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งมีคุณภาพ และช่วยลดระยะเวลาในการตาก

• บ้านยางเหนือ หมู่ที่ 4
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2560)
ที่อยู่ : ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4
เมตร

เพิ่มผลผลิตการเกษตรจากเดิม 100 กิโลกรัม เป็น 2 ตัน

ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน,สมุนไพร ได้มาตรฐาน และสามารถ
เพิ่มรายได้ให้สมาชิกได้

ทวารัฐ สูตะบุตร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip



• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ /บ้านหนองใหญ่

(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต์ 
และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 เมตร 

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าด้ายบา้นหนองเพชร
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2560) 
ที่อยู่ : ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
สนับสนุน : เตาหุงต้มประสิทธภิาพสูง (แบบมาตรฐานและแบบปากยื่น)

• วิสาหกิจชุมชนวังเสมาปลอดภัยจากสารพิษ/บา้นวังเสมา
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561)
ท่ีอยู่ : ต.กุดน  าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3x4 เมตร

• ขอให้ สพจ. ควบคุมดูแลการด าเนินงานและเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานแก่ชุมชนให้เป็นไปตามแผนงานในระยะ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

• การด าเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาทักษะการท างาน
ของบุคลากรในยุคดิจิทัลผ่านศูนย์กลางการเรียนรู้ 
E-Learning ถือเป็นการส่งเสริมทักษะที่ส าคัญส าหรับ
การท างานในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึ งขอให้  พนจ. 
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
นอกเหนือจากการให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามตัวชี้วัดแล้ว ต้องมีการติดตามผลการอบรม
ผ่านการพูดคุย หารือ ในประเด็นที่ได้รับการอบรม 
ตลอดจนให้น าทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้กับ
การท างาน

• ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ขอให้ สพจ. ให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ให้เกิด
ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เรื่องของพลังงาน และ
หันมาสนใจการประหยัดและการใช้พลังงานอย่างรู้
คุณค่ามากขึ้น โดย สพจ. สามารถน าเอาผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งโครงการลดการใช้พลังงาน
ในภาครัฐ และโครงการเพิ่มสมรรถนะฯ มาสื่อสารผ่าน
เทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจได้

ข้อเสนอแนะจังหวัดชัยภูมิ

• เกษตรกรบ้านหนองบัวลอง 
(โครงการติดตั งระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่การเกษตร ปี 2561) 
ที่อยู่ : ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต์

จังหวัดบุ รี รัมย์

• บ้านไร่ก าไลทอง 
(โครงการติดตั งระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่การเกษตร ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ 

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เขตตรวจราชการที่ 13

เพิ่มผลผลิตการเกษตร เพิ่มรายได้ให้ชมุชน และสร้างอาชพี
ให้เกษตรกร

ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มจากการ
แปรรูปผลผลิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดสุ รินทร์

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มได้ 20-30%

• เกษตรอินทรีย์วิถีโนนกลาง
(โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวดัสุรินทร์ 
ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (รถเข็น) 
ขนาด 320 วัตต์ 

ช่วยเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ ลดระยะเวลาและลดพื้นที่ในการตาก

•วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยทรัพย์เจริญ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร

ลดปริมาณการใช้ถ่านลง 30%

• ชุมชนใน อบต.ประทัดบุ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สนับสนุน : เตาซุปเปอร์อั งโล่ ขนาดมาตรฐาน 

ลดระยะเวลาในการตากลอดช่องสิงคโปร์ได้ 40%  

ทวารัฐ สูตะบุตร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

เพิ่มการปลูกข้าวได้เป็น 16.8 ตัน/ปี 

ลดการใช้เชื้อเพลิงฟืนและถ่านได้ 35%

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip



• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวินัยดี 
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ
สนับสนุน : เตาชีวมวลแบบมณฑล ขนาด 1 กระทะ

• โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน                     
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563) 
ที่อยู่ : ต.เปือย อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ                                            
สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที ่                      
ขนาด 300 วัตต์

• วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านหนองหิน
(โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ปี 2561 ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
ที่อยู่ : ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ                                                  
สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบบ่อบาดาล
ขนาด 2,500 วัตต์

• โรงเรียนบ้านคันไร่
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2565)
ที่อยู่ : ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2×2 เมตร

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดยโสธร

• โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน            
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2565)
ที่อยู่ : ต.หนองอึ่ง อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ                                                                                                           
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

• โรงเรียนบ้านค าก้อม
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2565)
ที่อยู่ : ต.ฝางค า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี                           
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

จังหวัดอ านาจเจริญ

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เขตตรวจราชการที่ 14

ข้อเสนอแนะ

• สพจ. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องที่ เกี่ ยวข้องด้านพลังงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น BCG 
Model, รถพลังงานไฟฟ้า (EV Car), แนวทาง
ปฏิบัติในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ ง 
ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ
ภารกิจการด าเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้
สามารถถ่ ายทอดข้อมูลให้ประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจน

• ขอให้  สพจ. ให้ค าแนะน าในการบ ารุงรักษา
เทคโนโลยีพลังงานต่อกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์
ในการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

• สพจ. ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับการท างานด้านการจัดเก็บข้อมูล
ให้ทันสมัย สะดวกต่อการท างานและการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์

• ขอให้  สพจ. เร่ งรั ดการด า เนิ นงานและ          
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยค านึงระเบียบและความถูกต้องอย่าง
เคร่งครัด

• กลุ่มผู้ใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสกุร
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ทุ่งมน อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
สนับสนุน : บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แกส๊หุงต้มลงได้ 4,560 บาท/ปี

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณธรรม
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2564)
ท่ีอยู่ : ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                     
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 เมตร 

เพิ่มการส่งออกสมุนไพรอบแห้งได้จากเดิม 9 เท่า/เดือน

จังหวัดอุบลราชธานี

ลดระยะเวลาในการตากได้ 50% และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า

ลดระยะเวลาในการตากแห้ง ปลา กล้วย และมะตูม ลงได้ 50%

ลดระยะเวลาในการตากกล้วย และสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียน

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนได้ 10%

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โกมล บัวเกตุ

มีน้ าใช้หลังการเพาะปลูกข้าว ผักสวนครัว และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3 เท่า

ลดการใช้เชื้อเพลิงในการย้อมผ้าพืน้เมือง ผ้าขิดลง 50%

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบ Video Clip



• กลุ่มเกษตรกรท าไร่แม่แฝกใหม่
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2560)
ที่อยู่ : ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร

• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาใบหม่อนภูตะวัน
(กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า)

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564) 
ที่อยู่ : ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

• บ้านเหล่า
(โครงการสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปี 2560)
ที่อยู่ : ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ล าปาง
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 250 วัตต์

• เทศบาลต าบลวังดิน
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ลี  อ.ลี  จ.ล าพูน
สนับสนุน : เตาซุปเปอร์อั งโล่

• หย่อมบ้านแม่จอก และหย่อมบ้านโป่งน้อย
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)

ที่อยู่ : ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
สนับสนุน : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 300 วัตต์

จังหวัดล าปาง
จังหวัดเชียงใหม่

• วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ าบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
(โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)
ที่อยู่ : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2X2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนสวนสามแสน 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนสามแสน

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ม.10 ต.ลี  อ.ลี  จ.ล าพูน
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6X8.2 เมตร

จังหวัดล าพูน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เขตตรวจราชการที่ 15

ข้อเสนอแนะ

• ควรสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ของ สพจ. ให้ทันต่อ
สถานการณ์ พร้อมทั้งจัดท าแนวทางการลดการใช้
พลังงาน รวมถึงการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
แก้ปัญหาในพื้นที่ และจัดท า Fact Sheet หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลสถานการณ์
ด้านพลังงาน ข้อมูลด้านนโยบายพลังงาน ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของ สพจ. 
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook สพจ.
เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงานในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและทันสถานการณ์

• การด าเนินงานหรือการสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงาน ควรมีข้อมูลเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อน
และหลังการมีเทคโนโลยีพลังงานเข้าไปสนับสนุน
ในชุมชน ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพผลส าเร็จได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรศึกษาการค านวณผลการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการสนับสนุน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ตามมาตรการภาครัฐในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาพรวมต่อไป

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าในภาพรวม 
243,911.25 บาท/ปี

ลดระยะเวลาในการตากปลากแห้ง 50%

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟา้ในครัวเรือน 50%

ลดระยะเวลาตากแห้ง 50% ผลิตภัณฑ์สะอาด เก็บรักษาได้นานขึ้น

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565

ลดระยะเวลาในการตากสมุนไพรอบแห้ง 50%

เพิ่มยอดขายน้ ามันถั่วดาวอินคา สร้างรายได้ให้กับชุมชน ทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร 100%

ลดระยะเวลาในการตากแห้ง 50% สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 5 เท่า

ชนานัญ บัวเขียว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน



• บ้านสันทงุพัฒนา
(โครงการสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปี 2560)

ที่อยู่ : ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,500 วัตต์ 

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแม่ค าดี
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3X4 เมตร

• กลุ่มปลูกผัก บ้านใหม่มงคล
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
สนับสนุน : แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 330 วัตต์ จ านวน 8 แผง 

• กลุ่มปลูกผักปลอดสารชุมชนป่าแดง
(ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจ าบอน)

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร

• ฟาร์มสุกรจ าลองฟาร์ม
(โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อทดแทนการใช้ LPG
ในภาคครัวเรือน ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน
จัดการตัวเองด้านพลังงาน)
ที่อยู่ : ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
สนับสนุน : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CDUA
ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อจ่ายก๊าซ

• วิสาหกิจชุมชนแคปหมู
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร

ข้อเสนอแนะ

• สพจ. ควรเตรียมความพร้อมในการหาข้อมูลและ
ศึกษาเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพิจารณา
แนวทางการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 เร่ืองส าคัญ ได้แก่ 
(1) การเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ

ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว : 
BCG Model 

(2) การส่งเสริมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 
(Thailand Climate Action Change : TCAC)
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง

(3) นโยบายยานยนต์ไฟฟ้า 

• ขอให้ สพจ. เตรียมความพร้อมในการสนับสนุน
ข้อมูลด้านพลังงาน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือที่เป็นประเด็นในสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยจัดท าข้อมูล Fact sheet หรือสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลสถานการณ์ด้านพลังงาน
ข้อมูลด้านนโยบายพลังงาน ข้อมูลการปฏิบัติงาน 
ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของ สพจ. ความมั่นคง
ปลอดภัยในการจัดหาพลังงาน กลไกการขึ้นลงของ
ราคาน้ ามัน เป็นต้น โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน 
Facebook ของ สพจ. เพื่อเป็นประโยชนแ์ละสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานในพื้นที่ได้อย่าง
ทั่วถึงและทันสถานการณ์

จังหวัดพะเยา
จังหวัดเชียงราย

• วัดอนาลโยทิพยาราม
(โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย
ด้านพลังงาน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ประปาชุมชน 
ขนาด 34,560 วัตต์

• องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สนับสนุน : เตาเผาขยะลดควัน ขนาด 200 ลิตร

จังหวัดแพร่

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เขตตรวจราชการที่ 16

จังหวัดน่าน

ลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ าประปาหมู่บา้น

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565

ชนานัญ บัวเขียว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงต้มในการอบแห้งแคปหมู
ลดระยะเวลาในการตากแห้งพริกและสมุนไพร 60%

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟา้ 22%

สมุนไพรแห้งเร็วขึ้น 50% และสามารถเก็บรักษาสมุนไพรได้นานขึน้ ก าจัดขยะชุมชนได้ 5 กิโลกรัมต่อการเผา 1 ครั้ง

ลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ าลงได้ 700 บาท/เดือน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงต้ม 80,000 บาท/ปี

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip



ลดค่าแก๊สหุงต้มได้ 50%

ข้อเสนอแนะ

• ขอให้ สพจ . เร ่งรัดติดตามการด า เน ินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน 
และสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

• ขอให้ สพจ. ศึกษาและหาแนวทางเชื่อมโยง
ภารกิจ บทบาท ของ สพจ. ในการสนับสนุน
ด้านวิชาการ ความรู้  เทคโนโลยี  หรือร่วม
บูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบาย BCG และการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานในพื้นที่

• ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ขอให้ พนจ. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ
การแพร่ระบาดของโรค โดยยังคงสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จังหวัดตาก

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เขตตรวจราชการที่ 17

• วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกคุณจ าเนียร
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
สนับสนุน : เตาชีวมวลแบบมณฑล ขนาด 1 กระทะ

จังหวัดเพชรบูรณ์

ลดค่าฟืนได้ 50% และเพิ่มการผลิตได้ 30%

• วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สนับสนุน : เตาชีวมวลขนาดใหญ่ (เตาเศรษฐกิจประยุกต์)

จังหวัดพิษณุโลก
• ศูนย์เรียนรู้เกษตรกับพลังงานบ้านสวนฟ้าฝัน

(กิจกรรมการฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยีพลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตร ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สนับสนุน : ความรู้ด้านพลังงานทดแทน

ลดค่าไฟฟ้าได้ 100%

• กลุ่ม OTOP บ้านพลายชุมพล
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

ลดระยะเวลาการตากมะขาม กล้วย ข้าวเกรียบได้ 30-40%

• กลุ่มถนอมอาหาร หมู่ที่ 10
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.น  าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

ลดระยะเวลาการตากกล้วย พริก ขิง กระชายได้ 30%

• องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าก้อ
และองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 และ ปี 2564)
ที่อยู่ :ต.น  าก้อ อ.หล่มสัก และ ต.น  าร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
สนับสนุน : เตาเศรษฐกิจขนาดเล็ก

จังหวัดสุโขทัย
• วิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง

(โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั งที่ 3 ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

• วิสาหกิจชุมชนเกษตรคืนถิ่น
(โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั งที่ 3 ปี 2564)
ที่อยู่ : ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3x4 เมตร

ลดระยะเวลาการตากใบตอง ชาลีตอง ละมุดคลองได้ 50%

ลดระยะเวลาการตากพืชสมุนไพร ลูกประคบได้ 50%

จังหวัดอุตรดิตถ์
• โรงเรียนบ้านโคนวิทยา

(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน ปี 2563)
ที่อยู่ : ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 320 วัตต์ และหลอดไฟ LED T8 18 วัตต์ ลดค่าไฟฟ้าได้ 20% ลดค่าไฟฟ้าได้ 3,000 บาท/เดือน

เพทาย หมุดธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเสี้ยว
(โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชมุชนจดัการตนเอง
ทางด้านพลังงาน ปี 2560)
ที่อยู่ : ต.บ้านเสี ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์
ขนาด 3x4 เมตร

ลดค่าฟืนได้ 70%

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip



ข้อเสนอแนะ

• ขอให้ สพจ. พิจารณาปรับแผนการด าเนินการ
ในระยะต่อ ไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมภารกิจต่างๆ 
ให้เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับแผนการ
ใ ช้ จ่ า ย งบ ป ระ ม า ณแ ล ะ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย
ตามตัวชี้วัด

• ขอให้  สพจ. ติดตาม สอดส่องแนวทางหรือ
นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ 
ใ น พื้ น ที่ แ ล ะ ม อ ง ห า ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร ร่ ว ม
บู รณาการการท า งานกับหน่วยงานต่ า ง  ๆ 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ขอให้ สพจ. สนับสนุนให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ e – Learning 
เพื่อน าความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม 
หากพบปัญหาหรือข้อจ ากัดในการเข้ าร่วม
การอบรม ขอให้ รีบประสานกับส่ วนกลาง
เพื่อหาแนวทางด าเนินการ

จังหวัดก าแพงเพชร

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี 2565
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. เขตตรวจราชการที่ 18

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย 
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร
สนับสนุน : หัวแก๊สประสิทธิภาพสูง ขนาด S5 พร้อมเคส

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดนครสวรรค์

ลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ า
เพื่อท าการเกษตรได้ 10,000 บาท/เดือน

ลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มได้ 50%

• กลุ่มกล้วยแซงโค้ง
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : เทศบาลต าบลระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร

ลดระยะเวลาการตากกล้วยได้ 35-50% และผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน

• กลุ่มส่งเสริมภูมิปัญญาไทย บ้านหนองยาว
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.สุขส าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 3x4 เมตร

ลดระยะเวลาการตากสมุนไพร ลูกประคบได้ 30–40%

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง อ.ตากฟ้า
(โครงการติดตั งระบบระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
อบต.พุนกยูง งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561)
ที่อยู่ : ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
สนับสนุน : ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล
ขนาด 2,500 วัตต์

• คุณประยูร แสงบุศย์
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.ดงป่าค า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สนับสนุน : เตาเผาถ่านแบบตั ง ขนาด 200 ลิตร

• โรงเรียนวัดหนองไผ่ หมู่ที่ 5
(โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562)
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สนับสนุน : จักรยานสูบน  า

จังหวัดอุทัยธานี

ลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ าเพื่อรดน้ าพืชผักสวนครัว
และเป็นฐานการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

• องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง
(โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม ปี 2562)
ที่อยู่ : ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์แบบอุโมงค์ลม 
ขนาด 0.75x1.25 ซม. จ านวน 60 ช่อง

ลดระยะเวลาการตากผลไม้ตามฤดูกาล หมู ปลาได้ 30%

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเหลืองฝักสด (ถั่วแระญี่ปุ่น)
(โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564)
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านเด่นรัง ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
สนับสนุน : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร

ลดระยะเวลาการตากส่วนต่างๆ ของถั่วเหลืองฝักสด
(ล าต้น ใบ เปลือก) ได้ 40-50%

เพทาย หมุดธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มได้ 100%

การตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล
การติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด
และผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Video Clip


	358e6c5f171621895718bb494271ccb3c1c6ef14b432c977407c7fb8e7accb59.pdf
	358e6c5f171621895718bb494271ccb3c1c6ef14b432c977407c7fb8e7accb59.pdf



