เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑

คู่มือ
แนวทางการจัดทาข้อเสนอ
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

-๑-

คานา
กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน (พพ.) ได้ จั ด เตรี ย มเอกสารฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้
ค าแนะน าผู้ ที่ สนใจในการขอรั บ การสนั บ สนุ น โครงการส่ งเสริ มการใช้ พลั งงานทดแทนในหน่ วยงานภาครั ฐ
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) ในปี ๒๕๖๐ ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ของ พพ. และการจั ดเตรี ยมข้ อเสนอโครงการด้ วยตนเองไว้ ด้ วยแล้ ว หากผู้ ขอรั บการสนั บสนุ นมี ข้ อสงสั ย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงาน เลขที่ ๑๗ เชิงสะพานกษัตริย์ศึก
ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร.0 2223 0021 ต่อ 1148 หรือ ๐๖ ๓๑๘๐ ๙๐๙๖
๐๖ ๓๑๘๐ ๙๐๙๗ และ ๐๖ ๓๑๘๐ ๙๐๙๘ ในเวลาราชการ หรืออีเมล์ energyblockgrant.dede@gmail.com

-๒-

สารบัญ
หน้า
คานา
๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
๒. การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ

๔
๖

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑

๑๗

-๓-

๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
๑.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา จะพิจารณาตามข้อเสนอโครงการ โดยจะพิจารณาจากหัวข้อต่อไปนี้
(คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑.๑ รายละเอียดการดาเนินงานโครงการ ๗๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) โครงการที่สามารถผลักดันให้ได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙) (๒๐ คะแนน)
(๒) ความคุ้มค่าการลงทุนตามตามเทคโนโลยีพลังงาน (Merit Order) (๒๕ คะแนน)
(๓) โครงการที่ สอดคล้ องตามนโยบายของรัฐ สร้ างคนสร้ างอาชี พด้ านพลั งงานตามแนวทางประชารั ฐ
(๒๕ คะแนน)
๑.๑.๒ การบริหารโครงการ ๒๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความพร้อมของการดาเนินโครงการหากได้รับงบประมาณสนับสนุน (๕ คะแนน)
(๒) โครงสร้างการบริหารโครงการ (๕ คะแนน)
(๓) แนวทางการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ (๑๐ คะแนน)
๑.๑.๓ ระยะเวลาและแผนการดาเนินงาน ๑๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) แผนการดาเนินงาน (๕ คะแนน)
(๒) รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ (๕ คะแนน)
๑.๒ เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่จะพิจารณาให้คะแนน มีดังนี้
(๑) เทคโนโลยีพลังงานในกลุ่มพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า ได้แก่
 ขยะ
 พลังงานนาขนาดเล็ก
 ก๊าซชีวภาพ (นาเสีย/ของเสีย)
 ชีวมวล
 ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
 พลังงานแสงอาทิตย์
 พลังงานลม
 พลังงานความร้อนใต้พิภพ

-๔-

(๒) เทคโนโลยีพลังงานในกลุ่มพลังงานทดแทนผลิตความร้อนและเชือเพลิงภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
 พลังงานแสงอาทิตย์
 ชีวมวล
 ขยะ
 ก๊าซชีวภาพ
 นามันจากยางรถยนต์ใช้แล้ว/ความร้อนใต้พิภพ
(๓) เทคโนโลยีในกลุ่มพลังงานทดแทนเชือเพลิงชีวภาพและเชือเพลิงภาคขนส่ง ได้แก่

 นามันไพโรไลซีส
 ก๊าซไบโอมีเทนอัด
 ไบโอดีเซล
 เอทานอล
 Bio-oil ไฮโดรเจน

-๕-

๒. การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ
๒.๑ หนังสือนาส่ง
หน่ ว ยงานที่ ยื่ น ข้อเสนอโครงการจะต้อ งจัดท าหนังสื อน าส่ งถึ ง “อธิบ ดีกรมพั ฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและอนุ รักษ์ พ ลั งงาน” พร้ อมกับ เอกสารข้อเสนอโครงการ โดยหนั งสื อจะต้องลงนามโดย บุ ค คล
ที่มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลนั้น กรณีการมอบอานาจให้บุคคลผู้รับมอบอานาจต้องมีเอกสารมอบ
อานาจเป็นการเฉพาะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเท่านั้น
๒.๒ แบบคาขอรับการสนับสนุน
ผู้ป ระสงค์จ ะขอรับ การสนั บ สนุน จะต้องกรอกแบบคาขอในส่ วนที่ เกี่ยวข้องให้ ส มบูรณ์ ที่ สุ ด
เพื่อที่ พพ. จะได้ร วบรวมข้อมูล เกี่ย วกับ หน่วยงานไว้ในฐานข้อมูล อย่างถูกต้อง และช่วยให้ การจัดเตรียม
และพิจารณาแบบคาขอเป็นไปตามข้อกาหนดและสะดวกในการติดตาม ในกรณีที่หน่วยงานมีการยื่นข้อเสนอ
โครงการมากกว่า ๑ โครงการหรือ ๑ เทคโนโลยี ต้องระบุข้อมูลรายละเอียดการติดตังวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจั กรในระบบผลิตพลั งงานทดแทนให้ ชัดเจนที่สุด หากพบว่า วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรในระบบผลิต
พลั งงานทดแทนที่ จะน ามาใช้ ในโครงการมี ค วามซ าซ้ อ นหรื อ เป็ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก รที่ มี ค วาม
คาบเกี่ยวกับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาจากมูลค่าของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีมูลค่า
สูงนัน ซึ่งหากวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรนั้นมีมูลค่าด้านอนุรักษ์พลังงานสูงกว่าด้านพลังงานทดแทน
จะสงวนสิทธิไม่พิจารณาการดาเนินงานในส่วนดังกล่าวทันที
๒.๓ เอกสารข้อเสนอโครงการ โดยจะต้องมีรายละเอียดในข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย
(๑) หลักการและเหตุผล :
ระบุความเป็นมา พร้อมเหตุผลความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการนี
(๒) วัตถุประสงค์ :
ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อย่างกระชับและชัดเจน พร้อ มทังชีแจงถึงวัตถุประสงค์
โดยละเอียด เพื่อมิให้มีการเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการดาเนินงานตามโครงการ
(๓) ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น :
อธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ข องการเกิ ด ปั ญ หาของหน่ ว ยงานที่ เกิ ด ขึ น เช่ น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในเรื่ อ ง
ของค่าไฟฟ้าในอัตราที่สู ง ทาให้ห น่ วยงานต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโครงการ
เพื่อแก้ปัญหาเหล่านัน โดยต้องรวบรวมจากข้อมูลในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

-๖-

(๔) การผลักดั นให้ได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒ นาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙) :
ระบุ ว่ า โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งตรงตามเป้ า หมายการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนใด
และสามารถผลั กดัน ได้ตามเป้ าหมายปี ๒๕๗๙ ได้ มากน้อยเพี ยงใด โดยอธิบ ายเหตุผ ลให้ ชัด เจน เป้าหมาย
การพัฒนาพลังงานทดแทน ได้แก่
 เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 เป้าหมายการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน
 เป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงในภาคขนส่งจากพลังงานทดแทน
(๕) ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานเป็นรายเดือน ตลอดปี ๒๕๕๙ :
ระบุ ข้อมูลค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (On Peak, Off Peak) /หน่ วยพลังงานไฟฟ้า/ค่าไฟฟ้า
ของหน่วยงานในแต่ละเดือนลงในตารางแสดงค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยสามารถดูค่าดังกล่าวข้ างต้นได้
จากใบแจ้ งค่ า ใช้ จ่ า ยไฟฟ้ าในแต่ เดื อ น พร้ อ มทั้ งแนบเอกสารหรื อ ใบแจ้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยไฟฟ้ า ในแต่ ล ะเดื อ น
ลงในตาราง

-๗-

ตัวอย่างเช่น

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า

จานวนหน่วย

จานวนเงิน

-๘-

ตาราง แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือน (แบบ TOU)
เดือน/ปี

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (kW)
On Peak
Off Peak

จานวนหน่วย
(kWh)

จานวนเงิน
(บาท)

มกราคม ๒๕๕๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙
เมษายน ๒๕๕๙
พฤษภาคม ๒๕๕๙
มิถุนายน ๒๕๕๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙
สิงหาคม ๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ (ถ้ามี)
รวม
หมายเหตุ - ค่าไฟฟ้า On peak คือ เป็นช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก โดยจะมีอัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้ า
ที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ของวันจันทร์-ศุกร์
- ค่าไฟฟ้า Off peak คือ เป็นช่วงที่ระบบมีค วามต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย โดยจะมีอัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้า
ที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้ ตั้งแต่ เวลา ๒๒.๐๐-๐๙.๐๐ น. ของวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ วันอาทิตย์
วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทังวัน

(๖) ความคุ้มค่าการลงทุนตามเทคโนโลยีพลังงาน (Merit Order) :
ระบุรายละเอียดว่าโครงการมีการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนใด พร้อมทั้งอธิบาย ดังนี้
(๑) เทคโนโลยีพลังงานในกลุ่มพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า










ขยะ
พลังงานน้าขนาดเล็ก
ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
-๙-

(๒) เทคโนโลยีพลังงานในกลุ่มพลังงานทดแทนผลิตความร้อนและเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรม







พลังงานแสงอาทิตย์







น้ามันไพโรไลซีส

ชีวมวล
ขยะ
ก๊าซชีวภาพ

น้ามันจากยางรถยนต์ใช้แล้ว/ความร้อนใต้พิภพ
(๓) เทคโนโลยีพลังงานในกลุ่มพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงภาคขนส่ง
ก๊าซไบโอมีเทนอัด
ไบโอดีเซล
เอทานอล
Bio-oil ไฮโดรเจน

(๗) ความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ ตามแนวทางประชารัฐ :
อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการมีความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ สร้างคน สร้างอาชีพ
ด้านพลังงานตามแนวทางประชารัฐ อย่างไร เช่น โครงการส่งเสริมหรือสอดคล้องกับนโยบายหรือข้อสั่งการในประเด็นใด
โครงการมี กระบวนการที่ มี ส่ วนร่ วมในการจั ดการด้ านพลั งงานภายในหน่ วยงานหรื อหน่ วยงานพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง
หรื อมี การช่ วยส่ งเสริ มการกระจายรายได้ สร้ างอาชี พ หรื อ เป็ นแหล่ งสาธิ ต /ศู นย์ การเรี ยนรู้ ให้ กั บภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชน เป็นต้น
(๘) ความพร้อมของการดาเนินโครงการหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ :
ระบุรายละเอียดถึงความพร้อมในการดาเนินงานโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านบุคลากร
 ด้านสถานที่หรือพื้นที่เป้าหมาย
 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรในการติดตั้ง
 แนบเอกสารแสดงความพร้ อมต่ างๆ อาทิ เอกสารแสดงความยิ นยอมการเข้ าใช้ พื้ นที่
แผนบริ ห ารความเสี่ ยง แผนการดู แลรั กษาวั สดุ /อุ ปกรณ์ /เครื่ องจั กรต่ างๆ แผนการ
ดาเนินการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

-๑๐-

(๙) โครงสร้างการบริหารโครงการ :
ระบุ รายละเอี ยดแผนผั งแสดงความสั มพั นธ์ ขององค์ กรและการบริ ห ารองค์ กร พร้ อมทั้ ง
ระบุ ผู้ รั บผิ ดชอบในแต่ ละสายงาน โดยต้ องระบุ ชื่ อ -สกุ ล หรื อ ต าแหน่ ง พร้ อมหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบหลั ก
ของบุคลากรในการดาเนินงานโครงการอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๙.๑ หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน
ผู้อานวยการโครงการ (ชื่อ-สกุล/ตาแหน่งผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการ)
๙.๒ องค์กรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๙.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ
๙.๔ จัดทาแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์กรและการบริหารองค์กร พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละสายงาน
๙.๕ รายชื่อ พร้อมประวัติ หรือประสบการณ์การทางานของบุคลากรหลักที่ร่วมดาเนินงานแต่ละบุคคล
ตัวอย่างเช่น
โครงการ .........

คณะที่ปรึกษา

ผู้อานวยการโครงการ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายดาเนินงาน

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

(๑๐) ขอบเขตการดาเนินงาน :
ระบุวิธีการปฏิบั ติงานและขันตอนในการดาเนินงานโครงการอย่างละเอียดว่าโครงการจะมี
กิจกรรมในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง อย่างเป็นระบบขันตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
(๑๑) แผนการดาเนินงานโครงการ :
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการตังแต่เริ่มต้น จนสินสุดโครงการ โดยอาจระบุถึง
วัน เดือน หรือปี แผนการดาเนินงานอาจกาหนดว่าการทางานหรือแต่ละกิจกรรม จะดาเนินการอย่างมีลาดับ
และเสร็จ สิ นตามวัน ที่ กาหนดไว้ โดยการระบุเวลานีควรทาอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow
Chart แสดงกิจกรรมแต่ละช่วงระยะเวลาการทางานหรือกิจกรรมนันๆ
ตัวอย่างเช่น

-๑๑-

รายการ
1

2

3

4

5

เดือนที่
6
7

หมายเหตุ
8

9

10

11 1๒

๑. ลงพืน้ ที่สารวจ
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ดาเนินการติดตัง..
๔. รายงานความก้าวหน้า
๕. ติดตามประเมินผล
๖. ..............
๗. ..............

(๑๒) พื้นทีเ่ ป้าหมายและวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักร ที่จะนามาใช้ในโครงการ :
ระบุพื้นที่ที่จะดาเนินการติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรทั้งหมดในโครงการ
พร้อมระบุจานวนหรือปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่จะนามาใช้ในโครงการ โดยละเอียด
ตัวอย่างเช่น
ลาดับ

สถานที่/อาคาร

วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักร
ชนิด/สเปก
จานวน/ปริมาณ

รวม

(๑๓) รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ :
ระบุ ร ายละเอีย ดค่าใช้จ่ ายในการด าเนิ นงานแต่ล ะประเภทให้ ชัดเจน พร้อมทังจะต้อ ง
แจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร รวมถึงค่าติดตังทดสอบด้านพลังงานทดแทน
หรือเทคโนโลยี อื่นที่เกี่ยวข้องด้านพลั งงานทดแทน ที่จะใช้ในการติ ดตั้งในโครงการทั้งหมดต่อ ปริม าตรหรือ
ต่อหน่วย รวมถึงการจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงินให้มีความสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานโครงการ
ตัวอย่างเช่น

-๑๒-

ตาราง รายละเอียดค่าว่าจ้างที่ปรึกษา (ถ้ามี)
ลาดับ
ตาแหน่ง
รายละเอียด

๑

จานวน คน-เดือน
อัตรา
รวม (บาท)
(คน)
(เดือน)
(บาท)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ระบุตาแหน่ง
ระบุรายละเอียดวุฒิ
ระบุจานวน ระบุจานวน ระบุอัตรา ระบุ จานวนเงิน
บุคลากรในโครงการ การศึกษา และประสบ บุคลากร เวลาทางาน ค่าตอบแทน รวมค่าตอบแทน
การณ์
ในโครงการ คิดเป็น
ต่อเดือน
บุคลากร โดย
จานวน
คานวณจาก
คน-เดือน
(๑)x(๒)x(๓)=(๔)

๒
๓
หมายเหตุ – ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
ตาราง รายละเอียดค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร รวมถึงการติดตังทดสอบด้านพลังงานทดแทน หรือเทคโนโลยีอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทนที่จะใช้ในการติดตั้งในโครงการทั้งหมด
ลาดับ

วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักร/
ค่าติดตั้งทดสอบ

จานวน

ราคาต่อหน่วย (บาท)

ราคารวม (บาท)

รวม
ตาราง แสดงแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการ
งวดที่
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ จานวนเงิน (บาท)
เงื่อนไข
๑
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักร/ค่าติดตัง้ ทดสอบ
ค่าที่ปรึกษา (ถ้ามีการของบประมาณการจ้างที่ปรึกษา)
๒
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักร/ค่าติดตัง้ ทดสอบ
ค่าที่ปรึกษา (ถ้ามีการของบประมาณการจ้างที่ปรึกษา)
๓ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักร/ค่าติดตัง้ ทดสอบ
ค่าที่ปรึกษา (ถ้ามีการของบประมาณการจ้างที่ปรึกษา)
หมายเหตุ – หน่วยงานสามารถวางแผนการเบิกจ่ายงวดเงินได้ตามความเหมาะสมกับขอบเขตการดาเนินงานโครงการ

-๑๓-

(๑๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ :
ระบุ ร ายละเอี ย ดลั ก ษณะเฉพาะของผลงานที่ ค าดว่ า จะได้ จ ากโครงการอย่ า งชั ด เจน
ถึงจานวนเป้าหมายและผลประโยชน์ ทังหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการดาเนิน
โครงการ เปรียบเทีย บกับ สภาพปัญ หาปั จจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจาเป็นที่ต้องมีการดาเนิน
โครงการ โดยการคานวณผลประหยัดด้านพลังงานทดแทน คานวณดังนี
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า สามารถคิดตามสมการ ดังนี
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า (kWh) = กาลังไฟฟ้าสูงสุดรวม (kw) x ชั่วโมงการทางาน (ชม./วัน) x จานวนวันใช้งาน (วัน/ปี)
ตัวอย่าง การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียน (เทคโนโลยีพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า)
โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งต้ องการติ ดตั งพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ก าลั งผลิ ตไฟฟ้ าขนาด ๓๐๐ วัตต์ บนหลั งคา
อาคารเรียน สามารถคานวณผลประหยัดด้านพลังงาน ดังนี
ข้อมูลเบื้องต้น
- จานวนวันใช้งาน
- กาลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดต่อแผง (Wp)
- Energy yield derating factor (EF)
- Peak sun hour (ชั่วโมงการทางาน)
- ราคาพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
- จานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตัง

365
๓๐๐
0.7
5.23
4.15
1,785

วัน/ปี
วัตต์

*
ชั่วโมง/วัน **
บาท/kWh ใบแจ้งหนีค่าไฟฟ้า
แผง
แบบแปลนการติดตัง

กาลังไฟฟ้าสูงสุดต่อแผง (kw)
= (๓๐๐(วัตต์) /๑๐๐๐) x ๐.๗
= ๐.๒๑ kW
กาลังไฟฟ้าสูงสุดรวม (kw)
= ๐.๒๑ (kW) x 1,785 (แผง)
= ๓๗๔.๘๕ kW
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า (kWh)
= ๓๗๔.๘๕ (kW) x 5.23 (ชั่วโมง/วัน) x 365 (วัน/ปี)
= ๗๑๕,๕๖๙.๙๐ kWh
คิดเป็นจานวนเงินที่ประหยัดได้ (บาท/ปี)
= ๗๑๕,๕๖๙.๙๐ (kWh) x ๔.๑๕ (บาท/kWh)
= ๒,๙๖๙,๖๑๕.๑๑ (บาท/ปี)
* Energy yield derating factor คานวณจากการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น มุ มเอียง ต าแหน่ งที่ตั้ง สายไฟ
อินเวอร์เตอร์ ฝุ่น และอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าเท่ากับ 0.7 (อ้างอิงจาก www.greenzone-thailand.com)
** อ้างอิงจาก NASA Langley Research Center Atmospheric Science Data Center (2011)
-๑๔-

ผลประหยัดด้านพลังงานความร้อน สามารถคิดตามสมการ ดังนี้
ผลประหยัดด้านพลังงานความร้อน (MJ/ปี) = ๓๖๐๐ (MJ)* x กาลังความร้อน (MW) X ชั่วโมงในการทางาน (ชม./ปี)
ผลประหยัดด้านพลังงานความร้อน = ผลประหยัดด้านพลังงานความร้อน (MJ/year) /(๒๓.๖๔ MJ/m3)**
(เทียบเท่าก๊าซชีวภาพ (m3/year))
ตัวอย่าง
- มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผลิตน้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์มีกาลังความร้อนติดตั้ง ๐.๐๐๒ MW (๒,๐๐๐ W)
- จานวนวันใช้งาน
365
วัน/ปี
- ชั่วโมงในการทางาน
๕.๒๓ ชั่วโมง/วัน
- ชั่วโมงในการทางาน/ปี
= (๕.๒๓ ชั่วโมง/วัน X ๓๖๕ วัน/ปี)
= ๑,๙๐๘.๙๕ ชั่วโมง/ปี
ผลประหยัดด้านพลังงานความร้อน (MJ/ปี) = ๓,๖๐๐ (MJ) x ๐.๐๐๒ (MW) x ๑,๙๐๘.๙๕ (ชั่วโมง/ปี)
= ๑๓,๗๔๔.๔๔ MJ/ปี
ผลประหยัดด้านพลังงานความร้อน
(เทียบเท่าก๊าซชีวภาพ (m3/ปี))

= ๑๓,๗๔๔.๔๔ MJ/ปี /(๒๓.๖๔ MJ/m3)
= ๕๘๑.๔๐ m3/ปี

* คานวณจาก MW x hr = ๓๖๐๐ (MJ)
** คานวณจาก ค่าความร้อนมีเทน = ๓๙.๔ MJ/m3
ก๊าซชีวภาพมีองค์ประกอบมีเทนประมาณ ๕๐ – ๗๐% (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖๐%)
ก๊าซชีวภาพมีค่าความร้อน
= ๓๙.๔ (MJ/m3) x ๖๐%
= ๒๓.๖๔ MJ/m3
(๑๕) แนวทางการบริ หารจั ดการวั สดุ อุ ปกรณ์ และส่ วนควบเดิ มที่ รื้ อถอนและการบริ หาร
การจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ :
ระบุ แนวทางหรื อแผนงานเกี่ ยวกั บวัสดุ อุ ปกรณ์ หรื อเครื่องจั กรต่ างๆ ที่ เกิ ดจากการรื้อถอน
ภายหลั งจากที่ ได้ มี การติ ดตั้ งวั สดุ อุ ปกรณ์ หรือเครื่ องจั กรในโครงการไปแล้ ว ว่ าหน่ วยงานท่ านจะมี การจั ดการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง

-๑๕-

(๑๖) เอกสารคุณสมบัติของหน่วยงานที่สอดคล้องตามคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน :
ระบุข้อมูลของหน่วยงานที่แสดงถึงการเป็นหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการตามมติ
ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐที่เสนอ
โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมแนบเอกสาร (ถ้ามี)
(๑๗) แนวทางอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ :
ระบุหรือแนบเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินการต่างๆ อาทิ ร่างแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
ในการดาเนิ นโครงการ ร่างขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้างผู้ รับจ้าง หรือ ที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามีการของบประมาณ
ในการว่าจ้างที่ปรึกษา) ร่างบัญชีแสดงวัสดุและราคา ร่างแบบประกอบการปรับปรุง เป็นต้น

-๑๖-

ภาคผนวก ๑

-๑๗-

ตัวอย่างหนังสือนาส่ง

-๑๘-

ที่ ……………………

….หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน…..
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…….วัน เดือน ปีพ.ศ………

เรื่อง

ขอนาส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ

เรียน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการ
สนับสนุน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ .............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แบบคาขอรับการสนับสนุน
๒. ข้อเสนอโครงการ
๓. CD ข้อเสนอโครงการ

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๒ ชุด
จานวน ๕ ชุด

ตามประกาศที่อ้างถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นขอรับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน
ในการนี …….ชื่ อ หน่ วยงานที่ ข อรับ การสนั บ สนุ น …… ขอน าส่ ง แบบค าขอรับ การสนั บ สนุ น
ข้อเสนอโครงการ และ CD ข้อมูลข้อเสนอโครงการ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่ วยงานภาครัฐ
ในหัวข้อเรื่อง “…………..ชื่อโครงการ………………” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………………………..)
ผู้มีอานาจลงนาม

-๑๙-

ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจ

-๒๐-

หนังสือมอบอานาจ
วันที่ ........................................
โดยหนั งสื อฉบั บนี ข้ าพเจ้ า .......ระบุ ชื่ อหน่ วยงาน...... โดย ....ระบุ ชื่ อ-สกุ ล ผู้ มอบอ านาจ....
ตาแหน่ง............. ที่อยู่ .................. ขอมอบอานาจให้กับบุคคลเพื่อดาเนินการแทน ....ระบุชื่อหน่วยงาน.... ดังนี
๑. .......ระบุ ชื่อ -สกุล ผู้รับ มอบอานาจ.......... ตาแหน่ง................ ที่ อยู่ ............................
เป็นผู้มีอานาจลงนาม ในการยื่นข้อเสนอโครงการและหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน
เพื่ อ ส่ งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน และหนั งสื อ ติ ด ต่ อ อื่ น ใด ในโครงการ ........................ระบุ ชื่ อ โครงการ
............................... ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน จนเสร็จการ
๒. .......ระบุ ชื่ อ -สกุล ผู้ รับ มอบอ านาจ.......... ต าแหน่ ง................ ที่ อยู่ ………………..........
เป็นผู้มีอานาจลงนามในการ ขอเบิกเงินและสั่งจ่ายที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโครงการ .............ระบุชื่อโครงการ.............. ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงาน
ภาครัฐ กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จนเสร็จการ
๓. ........................(ถ้ามี)...........................
การใดที่ผู้รับมอบอานาจกระทาไปตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการ
กระทาของ....ระบุชื่อหน่วยงาน.... เพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือมอบอานาจฉบับนี ผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ……………………………… ผู้มอบอานาจ
ลงชื่อ ……………………………… ผู้รับมอบอานาจ
ลงชื่อ ……………………………… ผู้รับมอบอานาจ
ลงชื่อ ……………………………… พยาน
ลงชื่อ ……………………………… พยาน
หมายเหตุ – พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจทังหมด

-๒๑-

ตัวอย่างการแสดงการมีประสบการณ์
ด้านพลังงานทดแทนของหน่วยงาน

-๒๒-

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

๑. ชื่อหน่วยงาน ……………………………………….…………………………..................................................................
ได้มีประสบการณ์ในการทางานด้านพลังงานทดแทน โดยมีลักษณะงานดังนี้
๑.๑ ............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑.๒ ............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑.๓ ............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑.๔ ............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑.๕ ............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................................................................ .....
............................................................................................................................ .....................................................
(ทั้งนี้ โปรดแนบเอกสารและ/หรือหลักฐาน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาด้วย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………………………..)
ผู้มีอานาจลงนาม

-๒๓-

ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดภารกิจโดยตรง
ในพื้นที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง

-๒๔-

รายละเอียดภารกิจโดยตรงในพื้นที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง

๑. ชื่อหน่วยงาน ……………………………………….…………………………..................................................................
ได้มภี ารกิจโดยตรง ดังนี้
๑.๑ ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .........................................
๑.๒ ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................
๑.๓ ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑.๔ ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑.๕ ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ทั้งนี้ โปรดแนบเอกสารและ/หรือหลักฐาน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาด้วย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………………………..)
ผู้มีอานาจลงนาม

-๒๕-

