








































































ประมวลภาพการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล



ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร ี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายภูมี ศรีสุวรรณ) เขตตรวจราชการที่ 1 (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 

ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)   

ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams    

ข้อเสนอแนะ ผตร.พน. 

 ขอให้ สพจ. ให้ความส าคัญในการสอบถามความต้องการของชุมชนเพื่อให้สามารถคัดเลือก ตลอดจนออกแบบเทคโนโลยี
พลังงานที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่การใช้งานได้ 

 ขอให้ สพจ. ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งขอให้ สพจ. เตรียม
แผนการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ขอให้ สพจ. พิจารณารูปแบบการท างานที่ผ่านมาของทั้งตนเองและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานร่วมกันให้มากขึ้น อีกทั้งควรหาแนวทางเพิ่มช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในพื้นที่ เพื่อติดตาม ชี้แจงข้อมูล และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานได้อย่างครบถ้วน 
 

 
 

อยุธยา 

สระบุรี 

ลพบุร ี

สิงห์บุรี 

อ่างทอง 

ชัยนาท 

ต.หางน ้าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร 
(โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบ พพ.1 ปี 2561) 

สนับสนุน : เตาย่างไรค้วัน 
ขนาด 100 ลิตร (ปี 2564) 

0 
การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจ้าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

หมู่ที่ 2 ต้าบลหางน ้าสาคร 1 

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 กิโลวัตต ์
(โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยพีลังงานทดแทน 
ในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย ปี 2561)  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แองเจิ ล ฟาร์ม 2 
ต.โพนางด้าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

 เพิ่มผลผลิตแปรรูป เห็ดหลินจือ 
เห็ดนางฟ้า สมุนไพร กล้วยได้ 2 เท่า 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 8x20.8 เมตร 
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต ์(โครงการ
พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรร้ามะสัก 3 
ต.ร้ามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาไชยภูมิ 4 
ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง 5 
ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวกระโจม 6 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านโพตลาดแก้ว 7 
ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุร ี

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร (ปี 2564) 

ลดเวลาตากกล้วยได้ 30% 

กลุ่มสตรี หมู่ 7 8 
ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี

ประหยัดถ่านและลดควัน 
จากการปิ้งไก่ย่าง  หมยู่าง 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปปลาบ้านท่ามะปราง 

9 

ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี
สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3x4 เมตร และเตาชีวมวล (ปี 2564) 

หนองน ้าลาดนางหงส์ หมู่ที่ 9 10 
ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 40 กิโลวัตต์ (โครงการติดตั้งชุดสูบน้ าพลังงาน 
แสงอาทิตยพ์ื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561) 

ประหยัดเชื้อเพลิง 
ลดเวลาตากแห้งแปรรูปปลาได้ 50% 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไรแ่ฮนด์เมค 11 
ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มผลผลิตแปรรูปสมุนไพรได้ 2 เท่า  

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2x2 เมตร (ปี 2564) 

ลดเวลาตากแห้งผักตบชวาท าจักสานได้ 30-50% 

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ 
ขนาด 3 กิโลวัตต์ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยี
ผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2560) 

ลดการใชน้้ ามันสูบน้ าส าหรับท าการเกษตร 
ลดค่าเชื้อเพลิงด้านพลังงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สนับสนุน : เตาประหยัดพลังงาน รุ่น S-5 และ S-8 
(โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ 
พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน 
/กลุ่มเกษตรปลอดภัย ปี 2561) 

ลดค่าแก๊สหุงต้มได้ 1 ถัง/เดือน 

สูบน้ า ได้ 10,400 ลบ.ม./วัน 

ลดเวลาตากกล้วยได้ 30-50% 



นครปฐม นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (ประพนธ วงษทาเรือ) เขตตรวจราชการที่ 2 (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

กลุมวิสาหกิจชุมชนธนัชพร ต.บางศรีเมือง 

อ.เมือง จ.นนทบุรี

2

0

ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดวยระบบ Microsoft Teams

สนับสนุน : ตูอบแหง

พลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 2x2 เมตร

(ป 2564)

 ขอให สพจ. รวบรวมขอมูล ปญหา และสะทอนขอคิดเห็นจากการใชเทคโนโลยีของชุมชน 

แจงใหสวนกลางทราบ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขรูปแบบเทคโนโลยี

ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการใชงานมากยิ่งขึ้น

 ขอให สพจ. ติดตามและใหคําแนะนําแกชุมชนในการจัดสรรการใชงานเทคโนโลยี

ของสมาชิกภายในกลุมอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคา

 ขอให สพจ. ปรับรูปแบบการดําเนินภารกิจ/กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสม

ภายใตสถานการณที่เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงเปาหมายเปนหลัก

ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)

อบต.บางใหญ 
ต.บางใหญ อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

1

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 

2x2 เมตร และเตาเผาขยะไรควัน ขนาด 200 ลิตร 

(ป 2564) 

กลุมวิสาหกิจชุมชนฟารมเห็ดกลางบาน

ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
5

วัดบางหลวง, วัดเทียนถวาย, วัดสิงห 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วัดปญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

6

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 2x2 เมตร (ป 2564) 

สนับสนุน : ไฟสองสวางพรอมแผงโซลาเซลล 

ชนิด Polycrystalline, หลอด LED วัดละ 5 ตน 

(โครงการติดต้ังไฟสองสวางพลังงานแสงอาทิตย

ในแหลงทองเที่ยวเชงิวฒันธรรม ป 2560)

วิสาหกิจชุมชนชมถนอมบานยาง
ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม

3

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 3×4 เมตร (ป 2562)

กลุมบานขนมไทย (ขนมทองพับ)
ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

4 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพ้ืนบาน

หมอบุญเรืองแพทยแผนไทย
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

7

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 2x2 เมตร (ป 2564)

วิสาหกิจชุมชนครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง พฤกษา 15 
ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

8

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3×4 เมตร 

(ป 2561)

ขอเสนอแนะ ผตร.พน.

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจําป 2564 ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ชวยประหยัดคาแกสหุงตมในการทํามะมวงกวนได 50%

เพิ่มผลิตภัณฑมะมวงกวนและกลวยตากได 2 เทา

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 3×4 เมตร (ป 2564)

ลดเวลาการตากสมุนไพร 50%ลดเวลาการตากสมุนไพร 50%

ลดคาใชจายดานไฟฟา

ประหยัดคาแกสหุงตมในการทํามะมวงกวนได 50%

เพิ่มผลิตภัณฑจากกลวยได 2 เทา

เพิ่มผลผลติได 2 เทา    แกปญหาขยะในพื้นที่

เพิ่มผลิตภัณฑกุนเชียง

ได 2 เทา
ประหยัดคาไฟ และลดเวลาการตากเห็ดลง

50% และเพิ่มผลผลิตเห็ดอบแหงได 2 เทา

สพจ.นครปฐม (นายทรรศชล พุทธรัตนา) สพจ.นนทบุรี (นายกฤษดา เชยคาน) สพจ.ปทุมธานี (นายจักรพันธ ก่ิงแกว) สพจ.สมุทรปราการ (นายวรพจน ทันดร)



กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

ราชบุรี

ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (ประพนธ วงษทาเรือ) เขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

กลุมวิสาหกิจชุมชนน้ําตาลทรายแดงบานวังหิน
ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

1

0

ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดวยระบบ Microsoft Teams

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล 2 กระทะ) (ป 2564)

 ขอให สพจ. กํากับ ติดตาม และใหคําชี้แนะผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก พน. 

ในการจัดทําเอกสารเบิกจายงบประมาณโครงการตางๆ ในพื้นที่ เพื่อใหเปนไปตามแผน

 ขอให สพจ. ติดตามการบริหารจัดการการใชเทคโนโลยีพลังงานในชุมชน เพื่อใหสมาชิก

มีสวนรวมในการใชงานไดอยางทั่วถึงและเกิดประโยชนในภาพรวม ทั้งนี้ ควรมีแนวทาง

การสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานโดยมีเปาหมาย ใหครอบคลุมทุกอําเภอ

 ขอให สพจ. หาแนวทางปรับรูปแบบการดําเนินงานตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน รวมถึงเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงานในชวงที่สถานการณการแพรระบาด

คล่ีคลาย เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางตอเนื่อง

ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกมะมวงเพ่ือการสงออก
ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

3

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2x2 เมตร (ป 2563)

กลุมวิสาหกิจชุมชนอิ่มใจ
ต.สระพังลาน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

4

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาด 2x2 เมตร (ป 2564)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45
ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

2

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2x2 เมตร 
และหัวเตาแกสประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
เบอร 5 และ เบอร 10 (ป 2562)

วิสาหกิจชุมชนบานบางปา
ต.บางปา อ.เมือง จ.ราชบุรี

6

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2x2 เมตร (ป 2564)

วิสาหกิจุชมชนอยูเย็นเปนสุขบานวังตะเคียน
ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

5

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล 2 กระทะ) (ป 2564)

ขอเสนอแนะ ผตร.พน.

ลดการใชฟนในการทําน้าํตาลไดประมาณ 50%

ระยะเวลาการตากสมุนไพรลดลง 50% ประหยัดแกสหุงตมในการตม

น้ําเตาหูได 576 บาท/ป
ลดการใชพลังงานในการทํากุงแหง สมุนไพรตากแหง 50%

ลดการใชพลังงาน ผลิตภัณฑมะมวงกวนไดคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด

คาไฟฟาลดลง 50% เพิ่มผลิตภัณฑแปงกลวยและชาสมุนไพรได 2 เทา
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากออยไดตันละ 15,000 บาท ประหยัด

แกสหุงตมในการทําน้ําตาลออยได 500 บาท/เดือน

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจําป 2564 ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

สพจ.สุพรรณบุรี (นางสาวอิสรีย เลาหโชติโรจน) สพจ.สุพรรณบุรี (นายวาทินทร ทองแกว) สพจ.ราชบุรี (วาที่ ร.อ.ศตวรรธน ดุษฎียเสนี) สพจ.ราชบุรี (นายราเชนทร จิตตละมาย)



ขอเสนอแนะ ผตร.พน.

ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายทวารัฐ สูตะบุตร) เขตตรวจราชการที่ 4 (ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)0

ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)

1

สนับสนุน : เตาแกสประสิทธิภาพสูง (ป 2558)

กลุมวิสาหกิจชุมชนทําสวนมะพราวทาเสา
ต.ทาเสา อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 

สนับสนุน : หลอดไฟ LED T8 (หลอดฟลูออเรสเซนส 46 วัตต)

ครัวเรือนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานแพว
ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

ประจวบคีรีขันธ

เพชรบุรี

ชวยใหครัวเรือนประหยัดคาไฟฟาได 60% 

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 3×4 เมตร 

(ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ต.บางยี่รงค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ลดตนทุนการผลิตสครับกากมะพราว

สนับสนุน : เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (ป 2562)

กลุมวิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร
ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย ขนาด 2×2 เมตร 

(ป 2563)

วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรสีเขียว
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2×2 เมตร 

และเตานึ่งกอนเชือ้เห็ดประสิทธิภาพสูง แบบ พพ. (ป 2564)

ศูนยเรียนรูเครือขายรวมใจตามรอยพอ บานปาเด็ง
ต.ปาเด็ง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 2×2 เมตร (ป 2563)

กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตวฮาลาล
ต.ทาแรงออก อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 

ลดเวลาในการตากสมุนไพรลง 57 %

เพิ่มมูลคาของผลติภณัฑกลวยตาก

ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดวยระบบ Microsoft Teams

2 5

6

7

4

3

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจําป 2564 ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ชวยลดการใช

แกสหุงตมในการ

ผลิตมะพราวแกว 

และกลวยฉาบ 

ลดการใชแกสหุงตม

เพิ่มปริมาณการผลติเน้ือแดดเดียว

กอนเช้ือเห็ดที่เสยีลดลง 

สนับสนุน : เตาเผาถาน ขนาด 200 ลิตร (ป 2564)

หมูที่ 7 ตําบลสามรอยยอด 
ต.สามรอยยอด อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ

8

ลดเวลาในการเผาถานลง 50%

 ขอให สพจ. บริหารจัดการการใชงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณ COVID-19 และพัฒนาแนวทาง

การดําเนินงานโดยอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ือไมใหเกิดความลาชาหรือติดขัดจนเกิดความเสียหายตอ

ประชาชนหรือเกิดขอรองเรียนได

 ขอให สพจ. ประเมินผลขอมูลการสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชนใหอยูในรูปแบบการลดปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจก เพื่อเปนขอมูลสวนหน่ึงในการตอบโจทยภาพรวมดานนโยบายพลังงานในระดับประเทศ 



ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายทวารัฐ สูตะบุตร) เขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)0
ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)

ชุมพร

สุราษฎรธานี

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

สงขลา

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล) (ป 2564)

ศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจตนแบบบานพะงุน
ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 

สนับสนุน : ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 1,000 วัตต 

(โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกฯ ป 2563)

ชมรมอนุรักษพันธุปู ปากน้ําชุมพร
ต.ทายาง อ.เมือง จ.ชุมพร

สนับสนุน : ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย (แบบเคล่ือนที่) (ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบานหวยใหญ
ต.บานนา อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2×2 เมตร 

และ เตาชีวมวล (เตามณฑล)

(ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล
ต.ทาเคย อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลวยกรอบ 

ทองบานศาลาสามหลงั
ต.สระแกว อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช ผลิตภณัฑดอกอัญชัญ,ขิง,ขา มีความสะอาด

และมีคณุภาพ มากข้ึน

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 3×4 เมตร (ป 2564)

กลุมเกษตรธรรมชาติ   
ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตารวมใจ) (ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานปาตอ 
ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร

และพัฒนาอาชีพบานหัวทรายขาว
ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

สนับสนุน : ระบบผลิตกาซชีวภาพ ขนาด 500 ลูกบาศกเมตร 

(ป 2563)

สหกรณกองทุนสวนยางยูงทอง จํากัด 
ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3×4 เมตร 

(ป 2564)

ขอเสนอแนะ ผตร.พน

ลดตนทุนการใชพลงังานในการทํายางแผนรมควันลง 20% /ปผลกําไรหมูสวรรค/กลวยฉาบเพิ่มข้ึน 60% ลดการใชฟน ในการทํากลวยกรอบแกวลง 30%

ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดวยระบบ Microsoft Teams

 ขอให สพจ. ดําเนินงานโดยคํานึงถึงสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และใหรวมมือกับสาธารณสุขจังหวัดในการปองกัน

การแพรระบาดของ COVID-19 ท้ังน้ีในสวนของการทํางานขอใหเรียนรูในการใชเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส

มาสนับสนุนการทํางาน 

 การบรหิารงบประมาณในชวงปลายปงบประมาณ ขอให สพจ. ประสานงานกับสวนกลาง (กยผ.) เพื่อปรับแผนการบริหาร

งบประมาณไดอยางถูกตองและทันกรอบเวลาท่ีกําหนด

 ขอให สพจ. ติดตามความคืบหนาโครงการดานพลังงานขนาดใหญในพื้นท่ีอยางใกลชิดเพื่อเปนขอมูลในภาพรวมของ สพจ.
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การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจําป 2564 ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ลดการใชฟนในการทําขนมเขง ขนมเทียนลง 50%

ชวยลดปญหาเรื่องแมลงวัน ตัวตอ และฝุนละออง 

และประหยัดพลงังานในการทาํนํ้าพริกเผากุง

ชวยลดตนทุนในการใชแกสหุงตม มาใชฟน

ในการทํากลวยกรอบ
สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล)

(ป 2564)

9

6

ลดคาไฟฟาสาํหรับระบบอนุบาลปู

เพิ่มผลผลติทางการเกษตรได 2 เทา



ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายหรอ่หหยา จันทรัตนา)  เขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอหง สตูล) 0 
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip) 
 

ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams 

ระนอง 

พังงา 

ภูเก็ต 

กระบี่ 

ตรัง 

สตูล 

สนับสนุน : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
(โครงการโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า 
ปี 2561) 

สหกรณ์กอหงทุนสวนยางในโตนจ ากัด 
ต.ป่ากอห อห.เมือหง จ.พังงา 

4 

สนับสนุน : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร (ปี 2563) 

กลุ่มพัฒนาอหาชีพสตรีบ้านไสเสียด 
ต.บ่อหแสน อห.ทับปุด จ.พังงา 

3 

บ้านแหลมนาว 
ต.นาคา อห.สุขส าราญ จ.ระนอหง 

1 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 2×2 เมตร (ปี 2563) 
   

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบ้านบางหวานพัฒนา 
ต.กมลา อห.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

5 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.8×2 เมตร 
(ปี 2560) และขนาด 2×2 เมตร (ปี 2564)   

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคร่ือหงแกงร่วมใจคนหมู่7  
ต.คีรีวง อห.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 

7 

กลุ่มกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด  
ต.เกาะกลาง อห.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 

8 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3×4 เมตร (ปี 2557) 

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล 2 กระทะ) (ปี 2561) 

บ้านทับเหนือห 
ต.ในวงใต้ อห.ละอุ่หน จ.ระนอหง 

2 

สนับสนุน : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ขนาด 500 วัตต์ 
(โครงการโซลาร์โฮมผลิตไฟฟ้า ปี 2561) 

อหงค์กรประมงชุมชนประมงท้อหงถิ่น
กลุ่มประมงพื้นบ้านป่าตอหง 
ต.ป่าตอหง อห.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

6 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร 
(ปี 2564) 

กลุ่มกรรณิการ์สมุนไพร 
ต.ย่านตาขาว อห.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

9 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 2×2 เมตร (ปี 2563) 

กลุ่มสุราพื้นบ้านรวงผึ้ง  
ต.น้ าผุด อห.เมือหง จ.ตรัง 

10 

สนับสนุน : เตาฟืนนาชุมเห็ด (ปี 2563) 

กลุ่มผลิตปลาส้ม  
ต.ควนโพธิ์ อห.เมือหง จ.สตูล 

11 

สนับสนุน : เตาเศรษฐกิจ (ปี 2564) 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมนุไพร
และแปรรูปสมุนไพร 
ต.ควนโดน อห.ควนโดน จ.สตูล 

12 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2×2 เมตร (ปี 2564) 

            ข้อหเสนอหแนะ ผตร.พน. 
 
 

 ขอให้ สพจ. ติดตามผลการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทีม่ีการปรับปรุงจากต้นแบบ และเก็บข้อมูลเพ่ือหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะน าไปสู่การจัดท าเป็นองค์ความรู้ สพจ. (KM) หรือแบบมาตรฐานส าหรับจังหวัดอ่ืนๆ ได้  

 การด าเนินภารกิจด้านก ากับกิจการพลังงาน ขอให้ สพจ. ท างานในลักษณะเชิงรุกในการส ารวจข้อมูล โดยเฉพาะจ านวนร้านจ าหน่ายก๊าซและผู้ค้าน้ ามันประเภท ง 
และจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือติดตามด้านความปลอดภัย ซ่ึงจ าเป็นต้องประสานขอความร่วมมือจาก อปท. ในการด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  

 สพจ. ควรศึกษาแนวทางการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่เกาะที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และสามารถเป็นตน้แบบความยัง่ยนืด้านพลังงานในพ้ืนที ่เพ่ือน ามาปรับใช้กับพ้ืนที่ที่มีลักษณะเดียวกัน 

 ในปีงบประมาณ 2565 ขอให้ สพจ. ปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เช่น การจัดประชุม/อบรมในรูปแบบ Online และควรเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ 
ให้แก่ชุมชน/โรงเรียน โดยจัดท าแบบส ารวจข้อมูลความต้องการ เพ่ือให้สามารถวางแผนสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน และจัดกลุ่ม/ประเภทเทคโนโลยี 
ได้ในหลายพ้ืนที่พร้อมกัน ซึ่งจะช่วยให้ สพจ. สามารถบริหารจัดการโครงการได้สะดวกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

การตรวจราชการรอหบท่ี 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

ช่วยลดเวลาการผลิตข้าวแต๋นน้ าแตงโม 60% 

เพิ่มการผลิตเครื่องแกงได้  2 – 3 เท่า/เดือน 

ลดเวลาการตากย่านางเหลือ 1- 3 วัน 

ลดต้นทุนการใช้ไม้ฟืนได้ 20% 

มีการใช้พลังงานทดแทนเพิม่ข้ึน 1.24 toe/ป ี

ลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
182,500 บาท/ปี 

ลดเวลาการตากแห้งสม้ควายได้ 60% 
ลดเวลาในการตากปลาได้ 50% 
เพิ่มปริมาณการผลิตได้ 25%  

ลดค่าใช้จ่ายการใช้ฟืนได้ 40 – 50%/เดือน 

ลดปริมาณการใช้ไม้ฟนืในการผลิตสรุา
พื้นบ้านเหลือ 18 กก./เดือน 

ลดการใช้ไม้ฟืนในการค่ัวข้าวสาร 
ท าปลาส้มได้ 50% 

ลดเวลาในการตากขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร 
เหลือ 7 วัน  



 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอให้เจ้าหน้าที่ สพจ. ทุกท่านค านึงถึงความปลอดภัย  
และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจ อีกทั้งควรหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบติังาน 
แทนการปฏิบัติภารกิจการลงพ้ืนที่  

 ขอให้ สพจ. ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์/เทคโนโลยีพลังงานที่ให้การสนับสนุนในพ้ืนที่ และให้ความส าคัญ 
ในการเก็บข้อมูลการใช้งาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชน โดยรวบรวมและ 
สะท้อนให้หน่วยงานส่วนกลางทราบ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชุมชน 
ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ขอให้ สพจ. หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านพลังงานที่เก็บได้ในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปใช้ 
ต่อยอดในการท างานเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางสาวชนานัญ บัวเขียว)  เขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) 0 

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams   

ปัตตานี 

ยะลา 

นราธิวาส 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3x4 เมตร (โครงการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ  
ปี 2564) 
 

 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จ ากัด        

 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

2 

ลดเวลาการตากส้มแขกได้ 50% 

  ข้อเสนอแนะ ผตร.พน. 

สนับสนุน : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียยางพารา 
ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร (ปี 2562) 

สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล จ ากัด 
ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 

 
 
 
1 
 
 
 

 การตรวจราชการรอบท่ี 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน  (Video Clip) 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2561) 

วิสาหกิจชุมชนกุเลาทองแม่แป้นตากใบ 
ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  

5 

ลดเวลาการตากปลากุเลาได้ 65% 

 สนับสนุน : เตาชีวมวลประยุกต์แบบเหลี่ยม ขนาด 1.20x1.80 เมตร (ปี 2561) 

กลุ่มท าข้าวเกรียบปลาหลังเขียว (ชุมชนกาแลตาแป) 
ต.บางนาค อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

6 

ลดค่าไม้ฟืนได้ 65% และเพิ่มก าลังการผลิตขา้วเกรียบปลาได้ 35% 

ลดต้นทุนด้านพลังงาน (ไม้ฟืน) ได้ 30-40% 

สนับสนุน : บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร และ
เครื่องสกัดน้ ามันจากขยะพลาสติก (ปี 2562) 

วิสาหกิจชุมชนบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 5    
ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 

 
 
 
4 
 
 
 

ประหยัดการใช้แก๊สหุงต้ม ได้ 100% 
ผลิตน  ามันดีเซลได้ 9 ล., น  ามันก๊าด 700 มล. 

และน  ามันเบนซิน 300 มล.  

สพจ.นราธิวาส (สมนึก ทริทอง รก.พนจ.) (ผูเ้ยี่ ยมชม)     สพจ.ปตัตานี (สมนึก สทิธิการณา) (ผูเ้ยี่ ยมชม)     สพจ.ยะลา (พนจ.ถาวร บุญศรี) (ผูเ้ยี่ ยมชม) 

ประหยัดค่าไฟฟา้ ได้ 8,000 บาท/เดือน 

สนับสนุน : หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ (ปี 2561) 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

 
 
 
3 
 
 
 



ลดระยะเวลาการตากสละอบแห้ง 

             ข้อหเสนอหแนะ ผตร.พน. 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายหรอ่หหยา จันทรัตนา)  เขตตรวจราชการที่ 8 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอหง) 

อหงค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ็ด 
ต.บางกระเจ็ด อห.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

2 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2×2 เมตร (ปี 2563) 
 

0 
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip) 
  

ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams 

ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี 

ระยอง 

เทศบาลต าบลพิมพา 
ต.พิมพา อห.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร  
(ปี 2563) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่  
ต.ท่าข้าม อห.เกาะสีชัง จ.ชลบุร ี

3 

สนับสนุน : โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร  
(โครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสละลอหยแก้วสอหงสลึง  
ต.สอหงสลึง อห.แกลง จ.ระยอหง 

5 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร  
(ปี 2561) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปต าบลนาตาขวัญ  
ต.นาตาขวัญ อห.เมือหง จ.ระยอหง 

6 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2563) 

หมู่บ้านเกาะขามใหญ่  
ต.ท่าเทววงษ์ อห.เกาะสีชัง จ.ชลบุร ี

4 

สนับสนุน : ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์  
(โครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563) 

 
 
 

 

 ขอให้ สพจ. วางแผนการใช้งบประมาณควบคู่กับแผนการด าเนินงานโครงการอย่าง เหมาะสม 
พร้อมทั้งตรวจสอบเงื่อนไขการด าเนินงานให้ชัดเจน และควรปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมโครงการภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่ก าหนด   

 ขอให้ สพจ. เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานในระดับชุมชนจากแหล่ง
งบประมาณที่หลากหลาย เพื่อให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานสามารถเข้าถึง ตาม 
ความต้องการของชุมชนในทุกระดับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น  

 ขอให้ สพจ. จัดท าทะเบียนเทคโนโลยีพลังงานในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อจะได้สามารถติดตามให้ทุกแห่ง 
มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานที่ได้รับอย่างต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์ 

 ในส่วนข้อมูลด้านธุรกิจพลังงานในพื้นที่ ควรมีการท างานเชิงรุกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถ 
ติดตามข้อมูลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 

 
 
 

 
 
 

การตรวจราชการรอหบท่ี 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

เพิ่มผลผลิตปลานิลแดดเดียวได้ 4 เท่า 

เพิ่มผลผลิตกล้วยอบได้ 2 เท่า 

ลดระยะเวลาในการแปรรูปเน้ือแดดเดียว/ 
ปลาแดดเดียวได้ 50% 

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟา้ได้เฉลี่ย 16%/เดือน 

ลดเวลาการตากชาหญ้าหวาน ใบชาหญ้าหวานมีสีสดกว่าวิธีการตากแบบเดิม 



ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางสาวชนานัญ บัวเขียว)  เขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 0 

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams  

 สพจ. ควรมีการรับฟังและรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานในพ้ืนที่ ทั้งข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในอนาคต นอกจากน้ีควรให้ข้อแนะน าหรือจัดท าคู่มือการใช้งาน 
การดูแลเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอย่างถูกต้องและดูแลบ ารุงรักษาได้เองในขั้นต้น 

 ขอให้ สพจ. ให้ความส าคัญในการจัดท าฐานข้อมูลพลังงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่มี เพ่ือประโยชน์ในการจัดท า 
แผนงานโครงการ ตลอดจนก าหนดนโยบายหรือทิศทางด้านพลังงานในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลความต้องการ 
เทคโนโลยีพลังงานในพ้ืนที่ ควรมีการส ารวจและรวบรวมให้ส่วนกลางน าไปประมวลเป็นภาพรวมจากหลาย  ๆพ้ืนที่ 
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และวางแผนขับเคลื่อนในระดับนโยบายกระทรวงต่อไป 

นครนายก 
ปราจีนบุรี 

สระแก้ว 

จันทบุร ี

ตราด 

  ข้อเสนอแนะ ผตร.พน. 

การตรวจราชการรอบท่ี 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน  (Video Clip) 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร (ปี 2564) 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สีพยา-บ่อพุ 
 ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
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สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 เมตร (ปี 2561) 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพต าบลวันยาว 
ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
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สนับสนุน : เตาเผาถ่านแบบตั้ง ขนาด 200 ลิตร (ปี 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 
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ประหยัดค่าใช้จ่าย และ 
เพิ่มรายไดใ้ห้กับชุมชน 

ลดเวลาในการตากแห้งมะดัน ผลผลิต 
ที่ได้สะอาด ปลอดภัย 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2561) 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะดันและมะดันแปรรูป 
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก 

 
 
 
2 
 
 
 

ลดระยะเวลาในการท ากล้วยตาก และช่วยถนอมวัตถุดบิ 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 0.80x1.20 เมตร (ปี 2560) 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตู้กับข้าวนครนายก 
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 

 
 
 
1 
 
 
 

ลดเวลาการตากมะปิ๊ด และปลาแดดเดียว  
เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต 2-3 เท่า 

 
 
 
4 
 
 
 

สนับสนุน : เครื่องบดย่อย  
ขนาด 6.5 แรงม้า (ปี 2564) 

         โรงเรียนบ้านคลองประทุน 
ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 

 
 
 

10 
   
 
 ลดค่าใช้จ่ายจากการน าเศษกิ่งไม้

มาท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ 

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 แรงม้า (ปี 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง   
ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

 
 
5 
 
 

ลดการใชไ้ฟฟ้า (ก าลังการผลิต 4,320 กิโลวัตต/์ป)ี 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2563) 

วิสาหกิจชุมชนกรีนลากูน  
ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
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ลดเวลาการตากหน่อไม้ และเพิ่มผลผลิตต่อรอบมากขึ น 2 เท่า 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 3x4 เมตร และระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ (ปี 2563) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

ประหยัดเวลาการอบแห้งพืชสมุนไพร
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ลดแรงงานคนในการรดน  า 
มนี  าใช้ตลอดทั งป ี

ประหยัดค่าไฟได้ 200 บาท/เดือน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต  
ชาใบขลู่ และดอกอัญชันตากแหง้ ได้ 2 เท่า 

ลดการใช้แรงงานคน ประหยัดเวลาในการรดน  า ลดค่าไฟ  

 สพจ.จนัทบุรี (รก.เอกวิชิต เวชพาณิชย)์    สพจ.ตราด (พายพั  ยศเมา)         สพจ.นครนายก (พนจ.ประภาเพ็ญ  ศุภราช)   สพจ.สระแกว้ (ศราวุธ แกว้วิเชียร)   สพจ.ปราจีนบุรี (อศัวิน อศัวุตมางกุร) 

สนับสนุน : รถเข็นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 320 วัตต์ และหลอดไฟ LED 
    ขนาด 18 วัตต์ พร้อมเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า (ปี 2564) 

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  
ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

 
 
 
3 
 
 
 



 ขอใหเจาหนาท่ี สพจ.ทุกทานปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ลดโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือ COVID-19 แตยังคง

มุงเนนการใหบริการพื้นฐานแกประชาชนอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยปรับใชระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวย

ในการดําเนินงานและกิจกรรมโครงการตางๆ 

 ขอให สพจ.พิจารณาและวางแผนการใชจายงบประมาณท่ีมี รวมถึงท่ีจะขอรับการจัดสรรอยางคุมคา สอดคลอง

กับสถานการณและบริบทความจําเปนของพื้นท่ี

ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายทวารัฐ สูตะบุตร) เขตตรวจราชการที่ 10 (เลย หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ)0

ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)

ขอเสนอแนะ ผตร.พน.

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 3×4 เมตร (ป 2564)

กลุมชวนนองออมถวายพอหลวง
ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 

เลย

หนองบัวลําภู

อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

สนับสนุน : เตาเผา

ถาน 200 ลิตร 

แบบต้ัง (ป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคัน 
ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย

สนับสนุน : ระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตย ขนาด 2,500 วัตต 

(โครงการระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตยเสริมสรางความโดดเดน

ภาคเกษตร ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนเลมอนทรีฟารม
ต.ดานชาง  อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 3×4 เมตร (ป 2564)

กลุมวิสาหกิจการแปรรูปผลไมและสับปะรด
ต.หนองเด่ิน อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 

และกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตผาไหมผาฝาย
ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 

3×4 เมตร (โครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก

ป 2563)

กลุมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ต.โคกกอง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

สนับสนุน : เตาเศรษฐกิจ

ประยุกต / โรงอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย ขนาด 3×4 เมตร 

(ป 2564)

ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดวยระบบ Microsoft Teams

4

3

6

8

7

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจําป 2564 ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ลดเวลาในการตากกลวยลง 30%

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 3×4 เมตร (ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนน้ําพริกนัวเลย
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

5

สนับสนุน : โรงอบแหง

พลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 3×4 เมตร 

(ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอนุรักษพลังงานชุมชน
ต.ชุมชาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

1

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ขนาด 3×4 เมตร (ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบานไรชมภู
ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

2

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุนใหม

บานหนองผือนอยพัฒนา
ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

9

สนับสนุน : โรงอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยขนาด 

3×4 เมตร (โครงการสงเสริม

การใชโรงอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยใหแกกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัด ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมลายขิด

บานศรีชมชื่น
ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สนับสนุน : เตาเศรษฐกิจประยุกต 

(โครงการลดผลกระทบดานพลังงานในพ้ืนที่

สัมปทานปโตรเลียม 

รวมกับปตท.สผ.

ป 2563)

โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนไปรษณียไทย

หวยหมากหล่ํา
ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 6x8 เมตร

และระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย/หอถังเก็บน้ํา 

(โครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ป 2564)

ลดเวลาในการตากขาวฮางงอก
ลดเวลาในการตากชาสริินธรวัลล ีสับปะรด

ลดเวลาในการตากพริก ฟาทลายโจร

อุณหภูมิของผาฝายมดัยอม

สม่ําเสมอ

ปองกันกลวย 

กระเจ๊ียบ อัญชัน

ปนเปอนจาก ฝุน 

ควัน และแมลง

ใชในการเกษตรและการถนอมอาหาร เพื่อให

เด็กนักเรียนบริโภค

ลดเวลาในการยอมผาไหม ผาฝายมัดยอมลง 75%มีแหลงนํ้าเพียงพอที่ใชได

ตลอดปเพื่อการเกษตร

ลดเวลาในการตากหนอไมลง 30%

10

11

12

ประหยัดฟนและถานได15-20%

สรางอาชีพดานพลงังาน

สพจ.หนองคาย (นายศราวทุ ชูน้ําคํา)สพจ.อุดรธานี (นายยงยศ วฒิุโกวิทย) สพจ.หนองบัวลําภ ู(นายสุรเดช เหลาพันนา)สพจ.บึงกาฬ (นายเสถียร ดวงจําปา) สพจ.เลย (นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช)



สกลนคร 

มุกดาหาร 

นครพนม 

ข้อเสนอแนะ ผตร.พน. 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายเพทาย หมุดธรรม)  เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) 

1 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 เมตร (ปี 2564) 

0 

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา 
ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

2 

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล) (ปี 2564) 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาหมอแปลงเพศ  
ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 

4 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2x2 เมตร (ปี 2563) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 

3 

สนับสนุน : ตู้อบรมควันเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ NKP-E01 (ปี 2564) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุ้มเกษตรกรทายาทไทบรู  
ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

5 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหนองนกเขียน  
ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 

6 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 เมตร (ปี 2563) 
สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 เมตร (ปี 2563) 

 

 ขอให้ สพจ. เร่งรัดและติดตามการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ และเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงเตรียมแผนการด าเนินงานให้พร้อมส าหรับการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณต่อไป 

 ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค และสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพแปรรูปปลา  

ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.15 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams 

ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

ลดเวลาตากปลาแดดเดียว หมูแดดเดียวได้ 50% 

ลดเวลาตาก เพิ่มผลผลิตชาผักหวานได้ 2 เท่า และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 50% ลดค่าไฟฟ้าผลิตยาสมุนไพรได้ 60% และเพิ่มผลผลิตได้ 2 เท่า 

ลดเวลาตากปลาแห้ง ปลาแดดเดียว หมูแดดเดียวได้ 50% 
และเพิ่มผลผลิตได้ 1-2 เท่า/เดือน 

เพิ่มการผลิตเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ได้ 2 เท่า 

ลดค่าเชื้อเพลิงได้ 8,280 บาท/ปี และลดเวลาการผลิตข้าวฮางงอกได้ 45% 



ข้อเสนอแนะ ผตร.พน.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายเพทาย หมุดธรรม) เขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียง
ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

2

0
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจงัหวดั ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip) 

ขอนแก่น มหาสารคาม

กาฬสินธุ์

ร้อยเอ็ด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ 
ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

1

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 3×4 เมตร (ปี 2564)

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลนาทนั 
ต.นาทัน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์

5

กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านโนนแคน
ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

4

กลุ่มแปรรูปและเกษตรผสมผสานบ้านโนนแคน 
ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

3

 ขอให้ สพจ. เร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 ขอให้ สพจ. ให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ส.กทอ. 

ทั้งนี้ส าหรับอุปสรรคที่เกินขึ้นระหว่างด าเนินการ ขอให้ สพจ. รวบรวมและรายงานให้ ส่วนกลาง 
หรือ ส.กทอ. รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ทต.ท่าม่วง/ทต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
อบต.นาอุดม/อบต.นาค าดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

8

ณ วันท่ี 2 กันยายน 2564 เวลา 13.15 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams

ลดเวลาตากกล้วยเพื่อแปรรปูได้ 50%

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร (ปี 2564)

ลดเวลาตากข้าวได ้50% 
และเพิ่มรอบการผลิตขา้วฮางงอกได้ 2 เท่า

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้วยการวิจยัและพัฒนา
สู่นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปี 2563)

ลดเวลาตากวัตถดุิบเพื่อผลิตข้าวฮางงอก
พริกแห้ง ปลาแดดเดียว ข้าวแต๋นน้ าแตงโมได ้50%

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 250 วัตต์ (ปี 2564)

ลดค่าน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 150 /25/2.5 กิโลวัตต์
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 8x20.8 เมตร
และห้องเย็น ขนาด 2.5x4x2.5 เมตร (โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563)

กลุ่มกล้วยตากอินทรีย์ 1 บ้านม่วงเหนือ
ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

6

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล) (ปี 2564)

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย  
ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

7

ลดเวลาแปรรูปผลิตข้าวหลาม หน่อไม้ ข้าวต้ม และเพิ่มผลผลิตได้ 2 เท่า

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 3×4 เมตร (ปี 2564)

ลดเวลาตากปลาแห้ง ปลาแดดเดียวได้ 50%

สนับสนุน : เครื่องอัดถ่าน เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร
เตาชีวมวล (เตาย่างไรค้วัน) ขนาด 200 ลิตร
และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 2×2 เมตร (ปี 2564)

ลดเวลาตากปลาเพื่อแปรรูป และผลิตถ่านชาร์โคลเพื่อใชป้ระโยชน์

ลดค่าเชื้อเพลิงด้านพลังงาน มีรายได้เพิ่มขึน้



ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางสาวชนานัญ บัวเขียว)  เขตตรวจราชการที่ 13  (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 0 

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams  

 

 ขอให้ สพจ. น าฐานข้อมูลเทคโนโลยีพลังงานที่สนับสนุนในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาพัฒนา 
การด าเนินงาน ควบคู่กับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบสรา้งสรรค์ เช่น การจัดท า 
สื่อ/คลิปวิดีโอที่แสดงจุดเด่นและผลส าเร็จของโครงการต่างๆ เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานได้ชัดเจน 

 ขอให้ สพจ. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน และให้ค าแนะน ากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบ ารุงรกัษา 
เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/  
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานจากชุมชน โดยให้รวบรวมและเสนอมายัง ผตร.พน. หรือ 
ส่วนกลาง เพ่ือใช้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในอนาคตต่อไป 

 ขอให้ สพจ. พิจารณาการน าเทคโนโลยมีาปรบัใช้เพ่ือช่วยในการด าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน 
และวางแผนการด าเนินการโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อเสนอแนะ ผตร.พน. 

ชัยภูมิ 

นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ 

การตรวจราชการรอบท่ี 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน  (Video Clip) 

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล) (ปี 2564) 

กลุ่มขนุนแปลงใหญ่บ้านหนองเมา    
ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

 
 
 
4 
 
 
 

ประหยัดเชื อเพลิงและเวลาในการผลิตขนุนทอดกรอบ 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2560) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ท่ามะไฟหวาน    
ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

 
 
 
2 
 
 
 ลดเวลาการตากสมนุไพรได้ 50% 

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตาร้อยเอ็ด) (ปี 2564) 

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านส าโรงเหนือ    
ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

 
 
 
3 
 
 
 

ประหยัดเชื อเพลิงและเวลาในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเถาวัลย์ 

ลดการใช้เชื อเพลิง 40-50%  
ลดค่าใช้จ่ายในการซื อเชื อเพลิง 3,500 บาท/เดือน 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.8x1.2 เมตร  
และเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล (ปี 2564) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่า    
ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

 
 
 
7 
 
 
 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2561) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม    
ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ

 
 
 
1 
 
 
 

ใช้เวลาตากสมุนไพรน้อยลง และคงรสชาติของอาหาร 
สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต์ (โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปี 2563) 

         สมาชิกผู้ใช้น  าสวนโคกอีเก้อ    
ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 

 
 
 
5 
 
 
 

ลดเวลาการตากเห็ดเหลือ 3 - 4 ชั่วโมง/วัน  

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร  
(โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน ปี 2564) 

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่    
ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

 
 
 
6 
 
 
 

เพิ่มปริมาณการผลิตข้าวเม่า และ 
ลดเวลาการตากขา้วเม่าเหลือ 3-4 ชั่วโมง/วนั  

มีน  าใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ นและสร้างรายไดใ้ห้กับชุมชน 

สพจ.ชัยภมิู (นายพินิจ  ช่างไม)้               สพจ.นครราชสมีา (นายสุรินทร ์แสงไทยทวีพร)    สพจ.บุรีรมัย ์(นายวิทยา ทองสมัฤทธิ์ )         สพจ.สุรินทร ์(ชัชชน ทองสมบูรณ์) 



ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายเพทาย หมุดธรรม)  เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี) 0 

ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams 

ศรีสะเกษ 

อุบลราชธาน ี

อ านาจเจริญ ยโสธร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณธรรมบ้านโนนทรายงาม  
ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร 

1 

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ 
(โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและบริหารจัดการเพื่อการเกษตร  
กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562) 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านก าแมด 
ต.ก าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

2 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรีต าบลคอนกาม 
ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 

3 

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล) (ปี 2563) 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ แบบผสมผสานบ้านหนองเชียงทูนใต้ 
ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 

4 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร  (ปี 2560) 
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร (โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร ปี 2564)  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า (กลุ่มเห็ดบ้านไร่) 
ต.ไร่ข ีอ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

5 

สนับสนุน : เตานึ่งก้อนเชือ้เห็ด ขนาด 480 ก้อน (ปี 2561) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขิดบ้านวินัยดี 
ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

6 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพบ้านเกษม 
ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

8 

บ้านนกเต็น หมู่ 8 
ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

7 

 ขอให ้สพจ. เร่งด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณให้เปน็ไปตามแผนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ขอให้ สพจ. รายงานประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับงบกองทุนฯ 

มายัง ส.กทอ. หรือส่วนกลาง เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ และหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดระหว่างปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
 
 

          ข้อเสนอแนะ ผตร.พน. 

ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)  

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8x12.4 เมตร 
(โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน ปี 2562)  

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2564)  

  

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2563)  

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ 
(โครงการส่งเสริมการสูบน้ าเพื่อการเกษตรแบบผสมด้วย 
พลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561) 

ลดเวลาผลิตข้าวฮางงอก เพิ่มผลผลิตได้ 20%  

ลดค่าเชื้อเพลิงด้านพลังงาน มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ลดเวลาตากฟ้าทะลายโจร เปล้า ขมิ้น ไพรได้ 50%  

เพิ่มผลผลิตฟ้าทะลายโจร กระชาย หอมแดง พริกได้ 2 เท่า 

ลดเวลาตากข้าวโพด ใบมันส าปะหลัง และหัวมันส าปะหลังได้ 50%  

  ลดค่าเชื้อเพลิง (ฟืน) นึ่งก้อนเชือ้เห็ดนางฟ้าภฐูาน เห็ดนางรมด าได้ 50% 

ลดค่าเชื้อเพลิง (ฟืน) ผลิตผ้าขิด ผ้าชนิดต่างๆ ได้ 30-40% 

ลดค่าไฟฟ้า และเพิ่มผลผลิตได้ 2 เท่า 



แมฮองสอน

เชียงใหม

ลําพูน

ลําปาง

ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (ประพนธ วงษทาเรือ) เขตตรวจราชการท่ี 15 (เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน)0

ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดวยระบบ Microsoft Teams

 ขอให สพจ. ตรวจสอบ ติดตามและแนะนําการใชเทคโนโลยีพลังงานใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชน/

ชุมชน ใหสมาชิกมีการใชงานรวมกันอยางคุมคาเกิดประโยชนอยางทั่วถึง พรอมทั้งควรมี         

การบํารุงรักษาดูแลเทคโนโลยีที่ไดรับใหอยูในสภาพพรอมใชงาน สะอาด ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

 ขอให สพจ. ใหความสําคัญในขั้นตอนการคัดเลือกชุมชนเพื่อรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

โดยคํานึงถึงการกระจายการสนับสนุนใหทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่หางไกลเขาถึงยาก

 ขอให สพจ. วางแผนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตางๆ และงบประมาณใหสอดคลองกับ

สถานการณ โดยยึดถือระเบียบและความถูกตองอยางเครงครัด

ติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)

วิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารพ้ืนบานสารอาหาร

ครบถวนสูตรไทยใหญและชนเผา
ต.เวียงใต อ.ปาย จ.แมฮองสอน

1

สนับสนุน : โรงอบแหง

พลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 3x4 เมตร 

(ป 2561)

กลุมวิสาหกิจชุมชนแคบหมูโบราณ ต.แมแตง อ.แมแตง จ.เชียงใหม5
สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล) (ป 2560) และตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

แบบเคล่ือนท่ี ขนาด 2x2 เมตร (ป 2563)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยนาปาแปก
ต.หมอกจําแป อ.เมือง จ.แมฮองสอน

2

สนับสนุน : ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 2x2 เมตร (ป 2564)

กลุมเกษตรลําไยนอกฤดูตําบลน้ําดิบ
ต.นํ้าดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน

3

สนับสนุน : ระบบสูบน้ําพลังงานแสงงอาทิตย

แบบเคล่ือนท่ี ขนาด 350 วัตต (ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวอุตสาหกรรมสรางสรรคออนใต
ต.ออนใต อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

6

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 เมตร (ป 2564)

กลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญยางพารา  
ต.หนองหลม อ.หางฉัตร จ.ลําปาง

8

สนับสนุน : โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 เมตร (ป 2564)

บานจางเหนือพัฒนา หมูที่ 7
ต.จางเหนือ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

7

สนับสนุน : ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือประปาชุมชน 

ขนาดไมนอยกวา 3,200 วัตต 

(โครงการชุมชนกองทนุพัฒนา

ไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ ป 2563)
วิสาหกิจชาสมุนไพรบานสันตนธง
ต.ตนธง อ.เมือง จ.ลําพูน

4

สนับสนุน : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 0.80x1.20 เมตร (ป 2563)

ขอเสนอแนะ ผตร.พน.

ลดเวลาการตากสมุนไพรลง 50% ลดการใชไมฟนในการทอดแคบหมูได 70%                 ลดเวลาการตากหมูลง 50%

เพิ่มกําลงัการผลิต และลดเวลาการตากขาวแตนลง 50%

เพิ่มผลผลิตเสาหลักนําทางยางพาราได 2 เทา

ลดคาไฟฟาลง 40%

ลดเวลาการตากสมุนไพรลง 50%
ลดคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟา ที่ใชใน

การสูบน้ํา ประมาณ 3,600 บาทตอเดือน 

คาไฟฟาลดลง 50% ลดเวลาการตากผัก

ผลไมลง 50%

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจําป 2564 ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

สพจ.ลําพูน (นายทรงพล หาญศิริมีชัย)สพจ.ลําปาง (นายจารุเกียรติ ปญญาด)ีสพจ.แมฮองสอน (นางสังวาล มัลลานู)สพจ.เชียงใหม (นายชํานาญ กายประสิทธิ)์



                                                                                                 ข้อหเสนอหแนะ ผตร.พน. 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายหรอ่หหยา จันทรัตนา)  เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) 0 
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip) 
  
 
ฟาร์มโคนมเสวกฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคนมเชียงแสน  
ต.ป่าสัก อห.เชียงแสน จ.เชียงราย 

1 

สนับสนุน : บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร  
(โครงการเชียงรายเมืองสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปี 2564) 

 
 
 

 ขอให้ สพจ. ติดตามโครงการต่างๆ ท่ีหน่วยงานในสังกัด พน. เข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี และหาแนวทาง 
     ประสานงานขอความร่วมมือให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
     ให้ สพจ.ทราบ เพ่ือสามารถจัดท าข้อมูลการด าเนินโครงการด้านพลังงานในภาพรวมของจังหวัดได้  
 ขอให้ สพจ. ออกแบบแบบฟอร์มส ารวจความต้องการหรือแบบขอรับการสนับสนุน เพื่อส ารวจข้อมูล 
     ความต้องการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีของชุมชน โดยขอความร่วมมือ อปท. ในการรวบรวมผล 
     การส ารวจความต้องการในพื้นท่ี 
 ขอให้ สพจ. ติดตามโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก พน. โดยอาจจะท าเป็นลักษณะทะเบียนรายการ 
     วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนในแต่ละแห่ง เพ่ือช่วยให้ทราบจ านวน สถานท่ี และสามารถติดตาม 
     การใช้งานในอนาคตต่อไปได้ 
 ขอให้ พนจ. ศึกษาโครงสร้างหน่วยงานและกระบวนการด าเนินงานของ ส.กทอ. และหาแนวทาง 
     ประสานงานในรายละเอียดแต่ละส่วน เพื่อจะได้สามารถให้ค าแนะน า และชี้แจงประเด็นข้อสงสัย 
     แก่หน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการของ ส.กทอ. ได ้
 
 
 
 
 
 

เชียงราย 

พะเยา 

แพร่ 

น่าน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลาม  
ต.ป่าก่อหด า อห.แม่ลาว จ.เชียงราย 

2 

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตาชัยภูม)ิ  
(ปี 2564) 

อหงค์การบริหารส่วนต าบลภซูาง  
ต.ภูซาง อห.ภูซาง จ.พะเยา 

3 
สนับสนุน : เตาชีวมวลแกลบ/ เตาชีวมวลฟืน/ 
เตาย่างประสทิธิภาพสูง (โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตการใช้เทคโนโลยีพลงังานทดแทนฯ  
ปี 2563) 

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอหเพียง บ้านท่าจ าบอหน/ 
มณฑลทหารบกที ่34 ค่ายขุนเจือหงธรรมมิกราช/ 
เรือหนจ าจังหวัดพะเยา   
ต.วังทอหง อห.เมือหง จ.พะเยา 

4 

วิสาหกิจชุมชนท าขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ต.เมือหงจัง อห.ภูเพียง จ.น่าน 

5 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2561) 

กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านอห้อหย 
ต.บัวใหญ่ อห.นาน้อหย จ.น่าน 

6 

สนับสนุน : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ ขนาด 330 
วัตต์ จ านวน 8 แผง (ปี 2564) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบเตาบ้านนาคหูา  
ต.สวนเขื่อหน อห.เมือหง จ.แพร่  

8 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2x2 เมตร (ปี 2563) 

ฟาร์มสุกรจ าลอหงฟาร์ม 
ต.เตาปูน อห.สอหง จ.แพร่ 

7 

สนับสนุน : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CDUA  
พร้อมระบบท่อจ่ายก๊าซ ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร 
(โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพ่ือทดแทน 
การใช้ LPG ในภาคครัวเรือนฯ ปี 2560) 

การตรวจราชการรอหบท่ี 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams 

สนับสนุน : เตาเผาถ่านไบโอชาร ์(โครงการบูรณาการ 
สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยฯ ปี 2563) 

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือน 

ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง ประหยัดฟืน 

ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรในพื้นที่โล่ง 

ลดการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน 

เพิ่มผลผลติข้าวเกรียบเตาได้ 2 เท่า 

ลดค่าไฟฟ้า ประมาณ 600 บาท ต่อเดือน 

ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพืน้ที่โลง่ 
และผลิตถ่านไบโอซาร์เป็นอาชีพได้ 



ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)  
   

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายภูมี ศรีสุวรรณ) เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)  

ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.19 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจบ้านปางส้าน 1 

ตาก 

สุโขทยั 

อุตรดิตถ ์

พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ 

ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 
สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2563) 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านท่าเล่ 2 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร
บ้านเหนือรวมน ้าใจ 

3 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี ยงกบในกระชัง 4 

ข้อเสนอแนะ ผตร.พน. 
 ขอให้ สพจ. ให้ความส าคัญพูดคุยหารือกับชุมชนที่มีความประสงค์ขอรับเทคโนโลยีพลังงาน เพราะจะช่วยให้ สพจ. 

รับทราบความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และน าไปสู่การออกแบบเทคโนโลยีพลังงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาอาชีพได้ 

 ขอให้ สพจ. หาแนวทางปรับรูปแบบการท างาน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน  

 ขอให้ สพจ. หาแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลประโยชน์จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานของ สพจ. ในเชิงสถิติ 
หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานในรูปแบบที่สื่อสารให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนและง่ายขึ้น 
เช่น การใช้รูปแบบ Info Graphic 

 ขอให้ สพจ. ติดตาม และแก้ไขประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

0 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงหิมพานต์ 
และผลผลิตทางการเกษตร 

6  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง  5 

การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจ้าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 

ต.ปากน ้า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
ต.บ้านเสี ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

  ประปาหมู่บ้านแม่ระหัน 7 
ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

    สวนอินทรัตน์ 8 
ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ 9 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีน
บ้านโมคลา 

10 

ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ต.น ้าร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  

เพิ่มการแปรรูปข้าวเกรียบสมุนไพร กล้วยได้ 2 เท่า 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3x4 เมตร (ปี 2563) สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

ขนาด 2x2 เมตร (ปี 2563) 

 ลดเวลาตากข้าวไรซ์เบอรี่ได้ 50% เพิ่มผลผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานตไ์ด้ 2 เท่า 

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ (โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
สู้ภัยแล้ง ปี 2560) 

ประหยัดค่าไฟฟ้าผลิตน้ าดื่มได้ 3,000-4,000 บาท/เดือน 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2x2 เมตร (ปี 2560) 

ลดเวลาตากอินทผลัมได้ 50-66% 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2x2 เมตร (ปี 2560) 

ลดเวลาตากแปรรูปขิงอบแห้ง คุกกี้ขิงได้ 66% 

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตานาชุมเห็ด) (ปี 2564) 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 2x2 เมตร 
(ปี 2564) 

ลดเวลาตากมัลเบอร์รี่ มะม่วงกวนได้ 50% 

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร 
(ปี 2564) 

ลดเวลาตากวัตถุดิบท าน้ าพริกได ้60% 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร 
(โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม 
เพื่อการท่องเทีย่วและการเกษตรแบบบูรณาการ ปี 2564) 

ลดเชื้อเพลิงผลิตขนมจีนเส้นสดได้ 60% เพิ่มผลผลิตแปรรูปหนังกบอัญชัน กล้วยได้ 2 เท่า 



ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานพลังงานจังหวัด ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชมุชน และโครงการอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน (Video Clip)   

ต.เทพนคร อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายภูมี ศรีสุวรรณ) เขตตรวจราชการที่ 18 (ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธาน)ี   

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านชาววัง (ราชาเฉาก๊วย) 1 

ก าแพงเพชร พิจิตร 

นครสวรรค์ 

อุทัยธาน ี

สนับสนุน : หัวแก๊สประสิทธิภาพสูง ขนาด S-5 (ปี 2561) 

สนับสนุน : เตาชีวมวล (เตามณฑล) (ปี 2564) 

ข้อเสนอแนะ ผตร.พน. 

 
 
 

 
 ขอให้ สพจ. รวบรวมประเด็นปัญหาจากการด าเนินงาน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาทางแก้ไข โดยอาจน า เทคโนโลยี 

มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกระทรวงพลังงาน 
ในรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

 ขอให้ สพจ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้องและระเบียบของราชการ 
โดยในส่วนของงบประมาณปี 63 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ขอให้ช่วยแนะน า อปท. ในการจัดท าเอกสาร 
เพื่อด าเนินการในส่วนต่อไปได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งควรวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ในกรณีที่มีการแพร่
ระบาดของ COVID-19 และกรณีที่สถานการณ์มีแนวโน้มดีข้ึน 

 ขอให้ สพจ. ให้ความส าคัญในการพูดคุยหารือกับผู้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อจะได้คัดเลือก และออกแบบ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ 

ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ด้วยระบบ Microsoft Teams  

0 
การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจ าปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)    

ลดค่าแก๊สหุงต้มผลิตเฉาก๊วยในน้ าเชื่อมได้ 47,520 บาท/ปี 

   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 2 
ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักบุรี จ.ก าแพงเพชร 

ลดค่าเชื้อเพลิงด้านพลังงานผลิตน้ าอ้อยได้ 6,000 บาท/ปี 

สนับสนุน : เตาย่างไรค้วัน เตาเผาถ่าน 
ขนาด 200 ลิตร (ปี 2563) 

   กลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงแพะแกะ 3 
ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

   กลุ่มวิสาหกิจชมชนคนหนามเข้ 4 
ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

สนับสนุน : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
ขนาด 8x12.40 เมตร (โครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ 
แนวเขตป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ปี 2561) 

   กลุ่มผู้ใช้น้ าบ้านน้ าเคือง หมู่ 3 5 
ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  

สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ (โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2563) 

    ต าบลดงป่าค า 6 
ต.ดงป่าค า อ.เมือง จ.พิจิตร 

สนับสนุน : บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 
ขนาด 8 ลบ.ม. (ปี 2562) 

ลดค่าแก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้ 100% 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
     การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
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ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค ์
สนับสนุน : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ 
(โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงาน
ทดแทน ปี 2564) 

   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูฝอยกรอบโกเนียร 8 
ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

สนับสนุน : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร 
และ เตาชีวมวล (เตามณฑล) (ปี 2564) 

ลดค่าเชื้อเพลิง (ฟืน) ได้ 50% 
ลดเวลาตากหมูผลิตหมูฝอย หมสูวรรค์ได้ 90% 

ลดค่าเชื้อเพลิงด้านพลังงาน มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ลดค่าเชื้อเพลิงด้านพลังงาน มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ลดค่าแก๊สหุงต้มได้ 700 บาท/เดือน 
และผลิตถ่านขายได้ 600 บาท/เดือน 

ลดเวลาตากกล้วย พืชสมุนไพรได้ 50% 




