
บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 จังหวัดนราธิวาส 

ตามมติคณะกรรมากรบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 

****************** 

ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินการขอรับการสนับสนุน
โครงการไปยังหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้หน่วยงานที่มีความ
ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนโครงการ จัดส่งแผนงาน/โครงการไปยังส านักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส 
ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส านักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารจาก
หน่วยงานที่ยื่นขอโครงการฯ  และได้จัดประชุมคณะท างานบูรณาการฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 
09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและแนวทางการด าเนินงานด้านพลังงานระดับจังหวัด 
เพื่อจัดล าดับความส าคัญและประเด็นเร่งด่วน  โดยมีความเห็นชอบ จ านวน 5 อบต. 8 กลุ่มเป้าหมาย 
และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ได้พิจารณาเห็นชอบ 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จ านวน 5 อบต. 8 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,318,000 บาท ดังนี้ 

1. อบต.ตันหยงมัส จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 2×2 เมตร จ านวน 2 ระบบ งบประมาณ 40,000 บาท (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา เลขที่ 125 
ม.2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

2. อบต.ร่มไทร จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์   
ขนาด 2×2 เมตร จ านวน 2 ระบบ งบประมาณ 40,000 บาท (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้าน
บาลูกายาอิง เลขที่ 101/5 ม.2 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส) 

3. อบต.บูกิต จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ส าหรับระบบห้องเย็น จ านวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบริหารห้องเย็นบูกิต เลขที่ 152/2 ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง 
จ.นราธิวาส ขนาด 10 kW จ านวน 1 ระบบ งบประมาณ 410,000 บาท 

3.2 วิสาหกิจชุมชนอัสมันทุเรียนกวน เลขที่ 124/1 ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
ขนาด 4 kW จ านวน 1 ระบบ งบประมาณ 164,000 บาท 

3.3 วิสาหกิจชุมชนบูโดเรียน เลขท่ี 203 ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
ขนาด 4 kW จ านวน 1 ระบบ และขนาด 10 kW จ านวน 1 ระบบ งบประมาณ 574,000 บาท 

3.4 วิสาหกิจชุมชนอดินันท์ทุเรียนกวน เลขที่ 83/1 ม.1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
ขนาด 10 kW จ านวน 1 ระบบ งบประมาณ 410,000 บาท 

4. อบต.จะแนะ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในพ้ืนที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off- Grid) จ านวน 8 ครัวเรือน งบประมาณ 448,000 บาท    

5. อบต.ศรีบรรพต จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในพ้ืนที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off- Grid) จ านวน 22 ครัวเรือน งบประมาณ 1,232,000 บาท    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ หน่วยงำนที่เสนอ
โครงกำร 

ช่ือโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

แผนกำรด ำเนินงำน คุณสมบัติตำมเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำ 

ผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรฯ 

1 อบต.ตันหยงมสั โครงการส่งเสริมระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 
เมตร องค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงมัส 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านร่อนพัฒนา 

ส่งเสริมระบบ
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 
2 × 2 เมตร 
จ านวน 2 ระบบ 

40,000.- จัดซื้อจดัจา้ง พ.ค.-มิ.ย.64 ผ่านตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

2 อบต.ร่มไทร โครงการส่งเสริมระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 
เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลร่ม
ไทร 

วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม
เกษตรผสมผสานบ้านบาลู
กายาอิง 

ส่งเสริมระบบ
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 
2 × 2 เมตร 
จ านวน 2 ระบบ 

40,000.- จัดซื้อจดัจา้ง พ.ค.-มิ.ย.64 ผ่านตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

3 อบต.บูกิต โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์  
ส าหรับระบบห้องเย็น องค์การ
บริหารส่วนต าบลบูกิต 

1.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
บริหารห้องเย็นบูกิต 

ส่งเสริมระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับ
ร ะ บ บ ห้ อ ง เ ย็ น 
ขนาด 10 kW  

410,000.- จัดซื้อจดัจา้ง พ.ค.-มิ.ย.64 ผ่านตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

2.วิสาหกิจชุมชนอัสมัน
ทุเรียนกวน 

ส่งเสริมระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับ
ระบบห้องเย็น 
ขนาด 4 kW

164,000.- จัดซื้อจดัจา้ง พ.ค.-มิ.ย.64 ผ่านตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

3.วิสาหกิจชุมชนบูโด
เรียน 

ส่งเสริมระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับ
ระบบห้องเย็นขนาด 
4 kW จ านวน 1 ระบบ 
และขนาด 10 kW 
จ านวน 1 ระบบ

574,000.- จัดซื้อจดัจา้ง พ.ค.-มิ.ย.64 ผ่านตามเกณฑ์การให้
คะแนน 
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ล ำดับ หน่วยงำนที่เสนอ
โครงกำร 

ช่ือโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

แผนกำรด ำเนินงำน คุณสมบัติตำมเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำ 

ผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรฯ 

4 . วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
อดินันท์ทุเรียนกวน 

ส่งเสริมระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับ
ระบบห้องเย็น 
ขนาด 10 kW 
จ านวน 1 ระบบ 

410,000.- จัดซื้อจดัจา้ง พ.ค.-มิ.ย.64 ผ่านตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

7 อบต.จะแนะ โครงการส่งเสริมระบบผลิต
ไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์  
ในพ้ืนที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
(Off- Grid) องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะแนะ 

จ านวน 8 ครัวเรือน ร ะ บบ ผลิ ต ไ ฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์  
ในพ้ืนที่สายส่งไฟฟ้า  
เข้าไม่ถึง (off grid) 
จ านวน 8 ระบบ 

448,000.- จัดซื้อจดัจา้ง พ.ค.-มิ.ย.64 ผ่านตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

8 อบต.ศรีบรรพต โครงการส่งเสริมระบบผลิต
ไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์  
ในพ้ืนที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
(Off- Grid) องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบรรพต 

จ านวน 22 ครัวเรือน ร ะ บบ ผลิ ต ไ ฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์  
ในพ้ืนที่สายส่งไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง (off grid) 
จ านวน 22 ระบบ 

1,232,000.- จัดซื้อจดัจา้ง พ.ค.-มิ.ย.64 ผ่านตามเกณฑ์การให้
คะแนน 
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รายละเอียดโครงการ 
ที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 
งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา               วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสม        เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบริหารห้องเย็นบูกิต 
   ผสานบ้านบาลูกายาอิง 

    วิสาหกิจชุมชนอัสมันทุเรียนกวน วิสาหกิจชุมชนบูโดเรียน วิสาหกิจชุมชนอดินันท์ทุเรียนกวน 

  อบต.จะแนะ จ านวน ๘ ครัวเรือน   อบต.ศรีบรรพต จ านวน ๒๒ ครัวเรือน  




