
ปีงบประมาณ 2558



ความเป็นมาของโครงการ

• เงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 90 ล้านบาท

• สนับสนุนแบบให้เปล่า ร้อยละ 100

• สนับสนุนสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรฐั ขนาด
กลางและเลก็ ท่ีไม่เข้าข่ายอาคารควบคมุ ตามพรบ. 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535
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• งบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ



ความเป็นมาของโครงการ

• สนับสนุนครอบคลุมทุกเทคโนโลยี
 การผลิตไฟฟ้า
 การผลิตความร้อน
 การผลิตเพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง

• สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสรจ็ได้ภายใน 12 เดือน

• สามารถจดัซื้อจดัจา้งให้แล้วเสรจ็ได้ภายใน 3 เดือน
ทัง้น้ีหากหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด 
พพ.สงวนสิทธ์ิยกเลิกการสนับสนุนโครงการ



หน่วยงานท่ีได้รบัการสนับสนุนจากโครงการ

• โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม
• อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย
• โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

เชยีงราย
• โรงพยาบาลบา้นฉาง
• โรงพยาบาลบางกรวย
• โรงพยาบาลสนัทราย ได้รบัการสนับสนุน

8,523,500 บาท
• โรงพยาบาลกุดชุม

• วทิยาลยัธาตุพนม มหาวทิยาลยั
นครพนม

• โรงเรยีนคลองทอ่มราษฎรร์งัสรรค์
• โรงเรยีนดงมะไฟพทิยาคม
• โรงพยาบาลไมแ้ก่น
• โรงพยาบาลบา้นไผ่



วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เพื่อขบัเคลื่อนและผลกัดนัให้มีการใช้พลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือกให้เป็นไปตามแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก
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โครงการสถานีผลิตพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ (Campus Power)

สนับสนุนสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
ในการบริหารโครงการ

สนับสนุน สถานศึกษาและ
โรงพยาบาล 12 หน่วยงานในการ
ลงทุนติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
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แนวทางการบริหารโครงการ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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แนวทางการบริหารโครงการ

หน่วยงานยืนยันรับการสนับสนุน

จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของหน่วยงาน

ติดตั้งระบบผลิตพลังงานตามข้อเสนอฯ

ทดสอบระบบ

จัดท าศูนย์การเรียนรู้

บริหารศูนย์การเรียนรู้เผยแพร่สู่ชุมชน



สนับสนุนสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
ในการบริหารโครงการ
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แนวทางการบริหารโครงการ

ส่วนบริหารกลาง ส่วนท่ีปรึกษาตรวจวัดและประเมินผล

ช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินการ
ให้ผู้รับการสนับสนุน

ติดตามผลการด าเนินการรายเดือน

ตรวจสอบเอกสารความก้าวหน้า
โครงการและการเบิก-จ่าย

จัดท ารูปแบบศูนย์เรียนรู้

ตรวจสอบผลการด าเนินการจริง 
ณ สถานท่ีติดตั้งระบบ

ร่วมทดสอบระบบการผลิตพลังงาน

ตรวจวัดและประเมินผลการผลิต
พลังงาน
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รายงานความก้าวหน้าโครงการ

การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
1. รายงานเบื้องต้น ภายใน 1 เดือน*

2. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ภายใน 3 เดือน*

3. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ภายใน 8 เดือน*

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 12 เดือน*

5. รายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป

*นับต้ังแต่วันที่หนังสือยืนยันมีผลบังคับใช้ (30 กันยายน 2558)
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1.รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย

• รายละเอียดข้อก าหนดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR.)

• รายละเอียดแผนก่อสร้าง/ติดตั้งและการด าเนินงาน 

• รายละเอียดแผนการเบิกเงินและรายงานความก้าวหน้า

• รายละเอียดแนวทางการตรวจวัดและประเมินผลหลังติดตั้ง

• รายละเอียดแนวทางการขยายผลและประชาสัมพันธ์การเป็นศูนย์เรียนรู้

• รายละเอียดแนวทางในการบ ารุงรักษาระบบเพื่อความยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ
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1.รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
รายการประกอบรายละเอียดข้อก าหนดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR.)
• ระบบและเทคโนโลยีท่ีใช้
• ใบรับรองวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบ
• รายการประกอบแบบ รายการอุปกรณ์ (Specification)
• เงื่อนไขการออกแบบ (Design Criteria) ผังขนาดพื้นท่ี (Site Layout) 

ผังการจัดวางอุปกรณ์ ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ (Plant Layout)
• ความครบถ้วนของการออกแบบให้มีอุปกรณ์หลัก เคร่ืองมือวัดต่างๆ ท่ีจ าเป็น 
• ประมาณการราคากลางระบบและอุปกรณ์ (Bill of Quantity: BOQ) 
• แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

การรายงานความก้าวหน้าโครงการ
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2.รายงานความกา้วหนา้ฉบบัท่ี 1 ประกอบด้วย
• ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ

• ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

• แผนการด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งจริง

3.รายงานความกา้วหนา้ฉบบัท่ี 2 ประกอบด้วย
• ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ

• แผนการด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งจริง

• ปัญหาอุปสรรค

รายงานความก้าวหน้าโครงการ
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4.รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) ประกอบด้วย

• ผลการด าเนินการตลอดทั้งโครงการ

• ผลการทดสอบระบบ

• แนวทางการบริหารศูนย์เรียนรู้

การรายงานความก้าวหน้าโครงการ
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การรายงานความกา้วหนา้ประจ าเดือน

 ให้ด าเนินการ จัดส่งรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน ในเดือนถัดไป 
นับจากวันที่ลงนาม ในหนังสือยืนยันการขอรับเงินสนับสนุน

การรายงานความก้าวหน้าโครงการ
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แนวการตรวจวัดและประเมินผล

ขั้นตอนการตรวจสอบวัดและประเมินผล
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รายงานการตรวจวัดและประเมินผล จะประกอบไปด้วยเน้ือหาดังน้ี 
บทสรุปผู้บริหาร
บทท่ี 1 ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น เทคโนโลยีท่ีได้รับการสนับสนุน และ

แผนการด าเนินงาน
บทท่ี 2 แนวทางการตรวจวัดและประเมินผล ประกอบด้วย

2.1  วิธีการตรวจวัดและประเมินผล
2.2  สมมุติฐานท่ีใช้ในการตรวจวัดและประเมินผล
2.3 วิธีการค านวณ
2.4  ข้อมูลท่ีต้องตรวจวัด
2.5  เคร่ืองมือวัดและการจัดการ
2.6  ผลการตรวจวัด

บทท่ี 3 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจวัดและประเมินผล
บทท่ี 4 แนวทางในการขยายผล

4.1  ด้านองค์ความรู้
4.2  ด้านธุรกิจ

แนวการตรวจวัดและประเมินผล
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การตรวจสอบผลการด าเนินการและการเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนนิการและการเบิกจ่ายเงิน



การด าเนินงานตามโครงการฯ ของโรงพยาบาลสนัทราย

• ได้รบัมอบหนังสือยืนยนัการให้การสนับสนุนโครงการฯ กบัผูแ้ทน
หน่วยงานท่ีได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 12 หน่วยงาน
เมื่อวนัท่ี  3 ธนัวาคม  2559 จากกรมพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน





ต าแหน่ง รายช่ือ

ผู้อ านวยการโครงการ นพ.วรวฒิุ  โฆวชัรกลุ

หวัหน้าทีมงานด้านเทคนิค นายยทุธพงษ์ หล้ากาศ

หวัหน้าทีมงานด้านการเงินและบญัชี นางสธุญัญา ปัญญามณี



ต าแหน่ง รายช่ือ

หวัหน้าทีมงานด้านอบรมและประชาสมัพนัธ์ นายอนุสรณ์      บวัทอง

หวัหน้าทีมงานด้านติดตามและประเมินผล นางพนารตัน์     สมฤทธ์ิ

ผู้ประสานงานโครงการ                                                                           นางสาวสกุลัยา   ศิริวรรณ

ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ นางสาวธารีรตัน์  บญุทวี



ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ
นับจากวนัท่ีลงนามในหนังสือยืนยนักบักองทนุฯ
ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2558 – กนัยายน 2559 มีแผนการด าเนินการดงัน้ี

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือนที)่ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ยืนยันการขอรับทุน              
2. จัดท าเอกสารประกวดราคา              
3. ประกวดราคาซื้อและติดตั้ง              
4. ติดตั้งระบบฯ              
5. ทดสอบระบบ พร้อมติดตามและ 
   ประเมินผลการติดตั้ง 

             

6. สรุปผลการด าเนินโครงการ              
7. ประชาสัมพันธ์โครงการกับผู้มาติดต่อ              
7. การส่งรายงาน              
7.1 รายงานเบื้องต้น              
7.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1              
7.3 รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 2              
7.5 รายงานฉบับสมบูรณ์              





ส ารวจพื้นท่ีและระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลฯ



พืน้ทีต่ดิตัง้ PV 15kW
มมุเอยีงประมาณ 20 องศา

หนัไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้

หอ้ง MDB ชัน้ 1

บรเิวณโรงจอด
รถขนสง่ไฟฟ้า

หมอ้แปลงไฟฟ้า
315KVA



เปล่ียนกระเบือ้งเป็นเมทสัชีส



ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตัง้บนหลงัคา 
ขนาดก าลงัการติดตัง้แผงโซล่าเซลลร์วม 15 กิโลวตัต์สูงสุด (Kilowatt-peak)

รอรูป แผงโซล่าเซลล์



ติดตัง้ระบบจดัการอาคารอจัฉริยะ (BEMs) 

เดินสายไฟภายในและภายนอกอาคารอ านวยการ/อาคารคลอด





ติดตัง้อินวอเตอร์ และชุดตู้ไฟควบคมุ บริเวณพ้ืนท่ีห้องควบคมุไฟ ชัน้ 1
(อาคารอ านวยการ)



ระบบสถานีประจุไฟฟ้า (ก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า)



ติดตัง้ระบบไฟถนนพลงังานแสงอาทิตยด้์วยหลอดแอลอีดี 

โดยรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิมออก 





ประชมุ Kick off 
(ผู้แทนสถาบนับนัไทย – เยอรมนัช้ีแจงแผนการตรวจติดตามและประเมินผลและดพูืน้ท่ี
(ผู้แทนบริษทัเอน็โซลน าเสนอแผนการปฏิบติัการ)

การติดตามและประเมินผล



ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการฯ ครัง้ท่ี 2 จาก
สถาบนัไทย – เยอรมนั และการน าเสนอแบบ Design และแบบแคตตาลอ็ก
วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ภายในระบบ จากบริษทั เอน็โซล จ ากดั



การประชาสมัพนัธโ์ครงการ

www.sansaihospital.com



การประชาสมัพนัธโ์ครงการ



Thank You!
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