่ เสริมกำรอนุร ักษ์พล ังงำน
ประกำศผลพิจำรณำโครงกำรทีไ่ ด้ร ับกำรสน ับสนุนเงินจำกกองทุนเพือ
่ สง
ประจำปี งบประมำณ 2562 (รอบ 2)
ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อโครงการ
โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ความมั่นคง
พร้อมระบบ IOT ของเทศบาลเมืองตากใบ
พัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการใช้
ไฟฟ้าพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาวน้อย เทศบาลตาบลเกาะยาว จังหวัดพังงา
โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา สนอง
พระราชดาริโดยเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้าประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านวัดกาแพง
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้าประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้าประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านใต้วัดราษฎร์
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาล
ตาบลโคกกกม่วง
โครงการติดตัง้ ระบบโคมไฟถนนLED อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงในชุมชนและพื้นที่เสีย่ งภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับ
เทศบาลตาบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน
เทศบาลเมืองตากใบ
เทศบาลตาบลเกาะยาว

เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่

32,340,000
2,168,496

64,841,975

เทศบาลตาบลเจ้าพระยา

423,000

เทศบาลตาบลเจ้าพระยา

423,000

เทศบาลตาบลเจ้าพระยา

423,000

เทศบาลตาบลโคกกกม่วง

1,269,000

เทศบาลตาบลกะลุวอเหนือ

18,250,000

โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตาบลขนวน
เทศบาลตาบลขนวน
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
เทศบาลตาบลช่องลม
ส่งเสริมพัฒนายกระดับอาชีพในชุมชนเป็นสุขด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในสถานีเพาะพันธ์สัตว์ทะเลเศรษฐกิจ(ธนาคารปู) ตามนโยบายไทยนิยม เทศบาลตาบลชุมโค
ยัง่ ยืน
โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเทศบาล
ตาบลทัพทัน
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลโครงการ
ไทยนิยมยัง่ ยืน
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาลตาบลนาดี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาลตาบลนาดี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาลตาบลนาดี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาลตาบลนาดี
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบ IOT เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตของประชาชนในพื้นที่พิเศษของเทศบาลตาบลนาทวี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางนิจษรา เข็มทอง
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางโสม จันทร์หอม
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสาวสุณี สมน้อย
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บัวเรียน จันทร์หอม
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางแพงศรี สังฆวัตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายใส สมน้อย
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสมจิตร จันทร์สว่าง

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

เทศบาลตาบลทัพทัน
เทศบาลตาบลทุ่งยัง้
เทศบาลตาบลนาเหล่า
เทศบาลตาบลนาดี
เทศบาลตาบลนาดี
เทศบาลตาบลนาดี
เทศบาลตาบลนาดี
เทศบาลตาบลนาทวี
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง

8,460,000
2,115,000
9,883,390
359,000
15,651,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
49,780,250
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000

ลำดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39

40
41
42
43
44

45

46
47
48

49

50

51

52

53

ชื่อโครงการ
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายพัชร ลาภารัตน์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางนาวิน ศรีวะจูม
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางบุญเพ็ง วรรณทาป
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางดาหวัน วรรณโสภา
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางกัญจนา ศรีทิม
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายชัยณรงค์ สีแลง
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสวาท สุขวงศ์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสายธาน อินลี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสงการณ์ ดาทา
โครงการติดตัง้ เสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการขยายตัวเพื่อ
การท่องเที่ยว
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการปรับเปลีย่ นหลอดไฟชนิด
หลอดประหยัดพลังงาน LED สาหรับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขต
เทศบาลตาบลปะแต

หน่วยงาน
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง
เทศบาลตาบลนาป่าแซง

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000

เทศบาลตาบลบ้านใต้

7,000,000

เทศบาลตาบลปะแต

5,111,040

โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้พลั
า งงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ
เทศบาลตาบลป่าเซ่า
2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ้ยังยืน
โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เทศบาลตาบลพรุใน
สยามบรมราชกุมารี ตาบลพรุใน อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สนอง
พระราชดาริโดย เทศบาลตาบลพรุใน
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้้กับเทศบาลตาบลมะกรูด
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลตาบลภูปอ

โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลงังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตาบลหนองบัวแดง อาเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการเกษตร
ด้วยพลังงานสะอาด – เทศบาลตาบลหนองผือ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางสาลี ศุภฤกษ์เดชา หมู่ที่ 6
(บ้านดอนกลอย)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางเบจมาศ นามโฮงหมู่ที่ 9( บ้าน
หนองงาม)
ดครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นายอมร สอนลิลา หมู่ที่ 8 บ้านโคก
กลาง
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางมณี ผาสุข หมู่ที่6 (บ้านดอน
กลอย)

เทศบาลตาบลมะกรูด

2,115,000

96,231,858
6,345,000
10,950,000

เทศบาลตาบลยะหริง่
เทศบาลตาบลยะหริง่
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน

2,173,350
1,800,000
423,000

เทศบาลตาบลสนามไชย

87,267,985

เทศบาลตาบลสองชั้น
เทศบาลตาบลหนองนาคา

6,768,000
1,692,000

เทศบาลตาบลหนองบัวแดง

1,692,000

เทศบาลตาบลหนองผือ

2,538,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

ลำดับ

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

ชื่อโครงการ
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางมะลิ บุญกลอย หมู่ที่17 (บ้าน
หนองตาไก้)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นายสถิตย์ กมลเลิศ หมู่ที่ 3 (บ้าน
หัวช้าง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางสิน จันทะไพร หมู่ที่ 8 (บ้าน
โคกกลาง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ นางนุรักษ์ จุลสม หมู่ที่14 (บ้านสวน
หม่อน)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางแต๋ว สุทธิธรรม หมู่ที่ 8 (บ้าน
โคกกลาง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางธานีวรรณ โสดก หมู่ที่ 8 (บ้าน
โคกกลาง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางสุวรรณา โสมณี หมู่ที่14 (บ้าน
สวนหม่อน)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นายอมร สอนลิลา หมู่ที่8 (บ้านโคก
กลาง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตยื กลุม่ นางจันดี สิบหมู่ หมู่ที่8 (บ้านโคก
กลาง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางนุรักษ์ จุลสม หมู่ที่14 (บ้าน
สวนหม่อน)
โครงการสุบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางแต๋ว สุทธิธรรม หมู่ที่ 8 (บ้าน
โคกกลาง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางมณี ผาสุข หมู่ที่6 (บ้านดอน
กลอย)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางสิน จันทะไพร หมู่ที่8 (บ้าน
โคกกลาง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางปวริศา ลาภา หมู่ที่ 17 (บ้าน
หนองตาไก้)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นายสถิตย์ กมลเลิศ หมู่ที่3 (บ้าน
หัวข้าง)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางมะลิ บุญกลอย หมู่ที่17 (บ้าน
หนองตาไก้)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ นางสาลี ศุภฤกษ์เดชากร หมู่ที่6
(บ้านดอนกลอย)
โครงการติดตัง้ เสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการขยายตัวเพื่อ
การท่องเที่ยว
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ยะลา
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรูด้ ้านพลังงานทดแทนของ
โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลตาบลหนองฮี

423,000

เทศบาลนครเกาะสมุย

8,482,500

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ยะลา

3,260,000

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

3,260,000

โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา

6,000,000

ลำดับ

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
88
89

90

91

92

93

94
95
96
97

ชื่อโครงการ
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับโรงเรียนชนบท
ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการบริหารการจัดการระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างด้วย IOT
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๙
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๑
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านเกาะจัน
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านเจาะบาแน
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ ๑๖)
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านโต
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านกระโด
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านคชศิลา
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ)
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านคลองหิน
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านคางา
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านค่าย
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับโรงเรียนชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านตะโละ
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับโรงเรียนชนบท

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

3,260,000

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

3,260,000

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน

3,260,000

โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม

3,260,000

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ

5,037,220

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้

2,540,000

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1

3,260,000

โรงเรียนบ้านเกาะจัน

3,260,000

โรงเรียนบ้านเจาะบาแน

3,260,000

โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง

3,260,000

โรงเรียนบ้านเตาปูน

3,260,000

โรงเรียนบ้านโต

3,260,000

โรงเรียนบ้านกระโด

3,260,000

โรงเรียนบ้านกลูบี

3,260,000

โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ

3,260,000

โรงเรียนบ้านคชศิลา

2,540,000

โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ)

2,540,000

โรงเรียนบ้านคลองหิน

3,260,000

โรงเรียนบ้านคางา

3,260,000

โรงเรียนบ้านค่าย

3,260,000

โรงเรียนบ้านจูดแดง

3,260,000

โรงเรียนบ้านตะโละ

3,260,000

โรงเรียนบ้านตันหยง

3,260,000

ลำดับ

98
99
100
101
102
103
104
105

106

107

108
109
110

111
112
113

114

115
116
117

118

119

120

121

122

ชื่อโครงการ
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านตุปะ
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับโรงเรียนชนบท
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านท่าน้า
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านน้าใส
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับโรงเรียนชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านบาโงกือเต
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านบูเกะกุง
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านปุลากง
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านสะกา(ธันวาศิลป์)
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนในชนบท
ประเภทไฟตก/ไฟดับ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม)
ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนในชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนวัดภมรคติวัน
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนชนบท
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย ชื่อโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนในชนบท
ประเภทไฟตก/ไฟดับ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้า (Smart Energy) โรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โครงการลดการใช้พลังงานสุทธิสาหรับอาคารโรงพยาบาลแม่ลานให้มีค่า
ใกล้เคียงศูนย์
โครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบ เพื่อ
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

โรงเรียนบ้านตุปะ

2,540,000

โรงเรียนบ้านทอน
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ

3,260,000
2,540,000

โรงเรียนบ้านท่าน้า

3,260,000

โรงเรียนบ้านนาตาโพ

2,540,000

โรงเรียนบ้านน้าใส

3,260,000

โรงเรียนบ้านน้าหอม สาขาบ้านห้วยน้าเย็น

2,540,000

โรงเรียนบ้านบาแตตูแง

2,540,000

โรงเรียนบ้านบาโงกือเต

1,840,000

โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ

3,260,000

โรงเรียนบ้านบูเกะกุง

3,260,000

โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ

3,260,000

โรงเรียนบ้านปุลากง

3,260,000

โรงเรียนบ้านสะกา(ธันวาศิลป์)

3,260,000

โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย

2,540,000

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม)

3,260,000

โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระ
อุปถัมภ์

3,260,000

โรงเรียนวัดภมรคติวัน

3,260,000

โรงเรียนศรีวารินทร์

3,260,000

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

3,260,000

โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)

3,260,000

โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)

3,260,000

โรงพยาบาล ห้าสิม พรรษา มหาวิชราลงกรณ

42,950,000

โรงพยาบาลแม่ลาน

22,637,700

กรมเจ้าท่า

19,039,000

ลำดับ
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ชื่อโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทาความเย็น (Smart
Monitoring Refrigeration)
เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สาหรับหม้อน้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สือ่ น้าความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุน่ ละออง PM 2.5 ของ
โรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จัดทาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อรองรับการบูรณาการ
ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
พัฒนาระบบ Factory Energy Monitoring Online ในโรงงานอุตสาหกรรม
จัดทาแนวทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Factory Energy Code) ในภาคอุตสาหกรรม
โครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุม่ รถบรรทุก
สินค้าและรถโดยสาร
โครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big Data สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
บริหารจัดการการใช้พลังงานและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น
(Cold Chain)
โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทาแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม
โครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการ Shift Mode ขนส่งทางลาน้าเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
โครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการกากับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามกฎหมาย

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

8,626,296

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10,847,410

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

20,000,000

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

15,722,000

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

9,990,200

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
โครงการกากับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
อาคารควบคุมเอกชน (Regulate and Facilitate Expert (RFE))
พลังงาน
โครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งภายใต้แผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
อนุรักษ์พลังงาน
พลังงาน
โครงการนาร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผูป้ ระกอบการขนส่ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
สินค้าและผูโ้ ดยสาร
พลังงาน
โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลีย้ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
สัตว์ (Smart Farm)
พลังงาน
โครงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ในระบบบาบัดน้าเสียของหน่วยงานภาครัฐ
พลังงาน
โครงการพัฒนาและสาธิตการใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในอุปกรณ์ระบบความร้อนและไฟฟ้าของโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ. การ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

26,671,000
20,918,400
11,644,500
28,153,200
11,356,560
59,341,695
3,825,920
8,835,280
12,462,411
22,405,650
29,593,240
8,137,084
26,299,520

141

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics
Monitoring ในอาคารควบคุม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

37,362,600

142

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ทดแทน
พลังงาน

36,000,480

ลำดับ
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ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในอุตสาหกรรม New
S Curve เพื่อรองรับการพัฒนา ตามแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
ตะวันออก EEC
โครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
โครงการพัฒนาเครือ่ งมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001
เข้าสูร่ ะบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
โครงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสือ่ สาร
ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านสือ่ ดิจิทัล
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานด้วยรูปแบบ Digital Education

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
14,306,100
24,113,496
10,020,320
12,600,000
15,000,000
6,595,500

149

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตนกรรมและ
เทคโนโลยีสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ใน
อาคารควบคุม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

8,710,880

150

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตนกรรมและ
เทคโนโลยีสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ใน
โรงงานควบคุม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

10,355,280
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โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display
Center
โครงการขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบผูต้ รวจสอบรับรองแบบอาคาร
ตามกฎหมาย
โครงการพัฒนาระบบจัดการและตรวจประเมินการอนุญาตการออกแบบ
อาคารตามกฎหมาย โดยใช้โปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานแบบ
ออนไลน์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

37,769,882

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

13,289,003

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนที
ปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

69,128,500

โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน ตามแผน EEP และ
AEDP ระยะที่ 2
โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
โครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์
พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
แบบครบวงจรตาม BCG Model
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตัง้ ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี
2562
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม 4.0 สาหรับชุมชนผูผ้ ลิตกล้วยตาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

5,468,520

3,942,000

28,903,050
9,882,200
4,705,700
6,426,500
19,287,500
26,966,480

ลำดับ
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ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

โครงการรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทนและ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
อนุรักษ์พลังงาน (Energy Experts)
พลังงาน
โครงการพัฒนาระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทนสาหรับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ
พลังงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดารงไว้ซงึ่ ข้าราชการสมรรถนะสูงด้าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานทดแทนสาหรับการทางานในหน่วยงานภาครัฐ
พลังงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
โครงการกากับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
โรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE))
พลังงาน
โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0
พลังงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตนกรรมและ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
เทคโนโลยีสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ใน
พลังงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และภาคครัวเรือน
โครงการจัดทาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลือ่ นแผน EEP
และAEDPและการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและ
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุม
โครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้าด้วยก๊าซชีวภาพ
โครงการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ.2561-2580)
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่มูลนิธิ ดิ อาร์ค
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสารอง
สาหรับระบบรักษาความปลอดภัยในเรือนจากลาง
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า สาหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช จานวน 46 แห่ง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
13,266,250
2,164,250
3,249,800
5,702,400
5,466,750
44,758,540
9,666,400
6,816,600

18,408,200

8,100,500
15,143,600
2,734,050

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

244,000,000

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

109,572,000

176

โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสารอง
ไฟฟ้าในพื้นที่เกาะห่างไกลของกองทัพเรือเพื่อทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เครือ่ งยนต์ดีเซล

กองทัพเรือ

60,450,000

177

โครงการสาธิตการจัดการระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง
ด้านพลังงานไฟฟ้าในสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

28,576,000

178

179

โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่
กองบริหารการสาธารณสุข
มีปัญหาวิกฤติการเงิน การคลัง ระดับ ๔-๗
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา กองบริหารการสาธารณสุข
ไม่มีไฟฟ้า

203,400,000
245,403,600

ลำดับ
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ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Smart Energy)สาหรับอาคารในหน่วย
กองบริหารการสาธารณสุข
บริการเฉลิมพระเกียรติภายใต้ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับโรงพยาบาลพัทลุง
กองบริหารการสาธารณสุข

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
252,000,000
60,000,000

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อาเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่
อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 3

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

45,205,000

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

12,650,000

โครงการอนุรักษ์พลังงานกระจายน้าเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 พื้นที่ กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จานวน 3 ชุมชน
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงในระดับพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง และภูสอยดาว ของกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 3

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

32,115,000

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

31,730,000

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

54,825,000

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ชายแดน ตาบลเมืองคอง
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 3
โครงการศูนย์เรียนรูใ้ นพระราชดาริ จานวน 5 แห่ง
โครงการออกแบบรายละเอียดสถานีอนรักษ์พลังงาน
โครงการติดตัง้ Solar Rooftop และ Street Light ประหยัดพลังงาน
ภายในสถานีรถไฟ
โครงการผลิตและบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมความ
มั่นคงด้านไฟฟ้า พื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
โครงการ ชุมชนต้นแบบการใช้ถ่านไผ่ Bamboo gas เชื้อเพลิงทดแทน
LPG-น้ามัน ในระดับครัวเรือน จังหวัดลาปาง
โครงการส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีตาบลทุ่งขนานอาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี สนอง
พระราชดาริโดยองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งขนาน
โครงการติดตัง้ ระบบแสงสว่างในพื้นที่ความมั่นคงที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนพื้นที่
ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย โรงเรียนบ้านวังสาราญ
โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบ CCTV ในพื้นที่ความมั่นคงที่
ไม่มีไฟฟ้าใช้งานตาบลประกอบ
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบเครือ่ งอบแห้งกากมันสาปะหลังโดยใช้
ระบบสูญญากาศ
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบเครือ่ งสกัดน้าสมุนไพรด้วยระบบ
แรงดันสูงแบบประหยัดพลังงาน สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารดอยคา
โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ดักจับสารทาความเย็น เพื่อลด
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม จากการเปลีย่ นใช้เครือ่ งปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
การรถไฟแห่งประเทศไทย

18,875,000
11,454,573

การรถไฟแห่งประเทศไทย

25,000,000

จังหวัดยะลา

54,000,000

จังหวัดลาปาง

4,751,800

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

359,000

ทุ่งขนาน

98,638,170

นาหมอศรี

14,310,000

บ้านวังสาราญ

3,260,000

ประกอบ

12,427,200

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20,284,000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19,998,000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11,688,000

ลำดับ
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ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีแบตเตอรีแ่ บบเปลีย่ นได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการวิจัยการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้าแบบ
ใช้ความสูงน้าต่ามาก (ultra low head hydropower) จากลาธารในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการพลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อการให้น้าพืชสาหรับการทาเกษตรกรรมแบบประณีตบน
พื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
การพัฒนาเตาทอดอาหารด้วยก๊าซหุงต้มประสิทธิภาพพลังงานสูงและการ
ขยายผลสร้างความเชื่อมั่นกับวิสาหกิจชุมชน
โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิกด้วยระบบควบคุม
อัตโนมัติและระบบไอโอที
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยการ
ปรับเปลีย่ นระบบทาความเย็นประสิทธิภาพสูง
โครงการพัฒนาและสาธิตระบบบันทึกข้อมูลการทางานของเครือ่ งจักร/
อุปกรณ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (E-LOGBOOK for SMEs)
การศึกษาศักยภาพของมาตรการระยะสัน้ สาหรับการใช้พลังงานในภาค
คมนาคมขนส่งเพื่อบรรเทาสถานการณืฝนุ่ ขนาดเล็กในช่วงที่รุนแรงสาหรับ
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
การจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยใช้การตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคโนโลยี
IOT ตามมาตรฐานสมาร์ตกริต OpenADR
การยกระดับการผลิตไบโอออยล์จากพืชพลังงานผ่านกระบวนการไพโรไลซีส
แบบเร็วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุนชนิดไทเทเนียมไดออกไซด์
สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้า แกน
หมุนแนวตัง้ แบบลูกส้ม Orange Vertical Axis Wind Turbine ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 40-50 % ใช้ความเร็วลม 5-6 เมตร/วินาที
พัฒนาต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิง่ แบบชาญฉลาดสาหรับจัดการ
แบตเตอรีแ่ บบเปลีย่ นได้
ผนังคอนกรีตฉนวนกันความร้อนโดยใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์
โครงการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด VRF Solar
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการจัดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บไฟฟ้า
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
คณะแพทย์ศาสตร์ และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับระบบขนส่งสาธารณะ
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงให้
ชุมชน
โครงการจัดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกัก
เก็บพลังงานเพื่อความมั่นคงของการใช้ไฟฟ้าอย่างยัง่ ยืนสาหรับหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอย
น้า เพื่อการจัดการพลังงานที่ยงั่ ยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
27,049,860
85,715,000

26,595,000

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5,135,000

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6,551,000

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14,436,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5,035,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5,267,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

13,047,449

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

931,800

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22,645,000

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

32,816,400

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,300,000

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

57,403,350

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

48,163,500

มหาวิทยาลัยบูรพา

50,745,680

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

48,679,200

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

18,900,000

ลำดับ

218

219

220
221

222
223
224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237
238
239

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

โครงการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด Vrf Solarมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
โครงการศึกษาวิจัยการจัดทาคูม่ ือกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการกาหนดนโยบายด้านกิจการพลังงาน เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อย่างยัง่ ยืน (13 เขต)
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วย
เทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน
ศึกษาและสาธิตลดการใช้พลังงานในระบบ Logistic รถขนส่งห้องเย็น ด้วย
แผ่นฉนวนสูญญากาศ (Vacuum Insulation Panel)
ศึกษาและจัดทาแผนที่ศักยภาพพลังงานลม (Wind Map)
พัฒนาแขนโยกแบบ 6 แกน เคลือ่ นไหวอิสระ สาหรับจาลองการขับ
(Development of 6 DOF using for Training Drive Simulator)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อสูส่ ังคมคาร์บอนต่า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนา
อากาศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เผยแพร่ความรู้ ปลุกจิตสานึกผนึกกาลังอนุรักษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม ปี
2562 - 2563

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
39,117,000
25,514,000

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

56,856,500

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

61,200,000

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12,299,033

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19,453,400

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14,059,600

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

26,072,360

มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

28,165,000

มูลนิธิอุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ก่อกาเนิดพลังงานให้แบตเตอรีช่ นิด สังกะสีไอออนที่ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัย
มหาวิทยาลัย
การศึกษาแนวทางการนาก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีก๊าซชีวภาพคงเหลือ มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
สัตว์น้าชายฝัง่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชายฝัง่ ประจวบคีรีขันธ์
ศึกษารูปแบบและความคุม้ ค่าคุม้ ทุนของการชาร์จแบตเตอรี่ และสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
แผนภูมิทางภูมิศาสตร์ของสถานีชาร์จแบตเตอรีแ่ ละศูนย์กระจายแบตเตอรี่ ทหารลาดกระบัง
กลุม่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าทามาตรการอนุรักษ์
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
พลังงานร่วมกัน (ระยะที่ 1)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
อุตสาหกรรมเอทานอล
ประเทศไทย
โครงการวิจัยและพัฒนา Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สาหรับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูป้ ระกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลาไทรโยง จากัด
สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลาไทรโยง
จากัด
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (เทศบาลตาบลบาง
สานักงานเทศบาลตาบลบางขุด
ขุด)ที่ กทอ.๖๑-๐๒-๑๘-๐๐๐๑
การสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
สานักงานเทศบาลตาบลม่วงน้อย
ติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่ง สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
ด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
จราจร

17,706,500
8,966,000
3,291,600
3,450,000
27,318,252
8,853,944
3,277,160
13,055,300
8,630,575
2,115,000
3,807,000
846,000
14,460,000

ลำดับ

240
241
242
243
244
245
246

247

248
249
250
251
252
253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

ศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จาก
การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
ผลิตและเผยแพร่การสือ่ สารตามยุทธศาสตร์พลังงาน ปี 2562
พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ สูก่ ารเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่
ความรูน้ วัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562
สือ่ สารสร้างความเข้าใจด้านนโยบายไฟฟ้าของประเทศไทย
รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน “โครงการรวมพลังหาร 2” ปี 2562

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
22,962,000
24,354,000

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9,520,000

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

11,759,000

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

24,220,000

บริหารการสือ่ สารด้านพลังงานบนสือ่ โซเชียลมีเดีย ปี 2562
เตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินโครงการนาร่องร่วมทุนภาครัฐ
ภาคเอกชน
ศึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการ
ขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

11,334,400

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

5,000,000

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

30,000,000

สนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน
ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสาหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer
การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ติดตามและการสือ่ สารข้อมูลพลังงานผ่านสือ่ โซเชียลมีเดีย ปี ๒๕๖๒
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดระยอง
การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรูด้ ้านพลังงาน
ทางเลือกสาหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
สานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดตรัง
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดสระบุรี
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดชลบุรี
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดภูเก็ต
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดนครปฐม

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

16,300,000
5,000,000
15,976,800

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

495,200

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1,990,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

510,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

21,567,510

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

2,520,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1,200,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1,200,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1,200,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1,800,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1,804,500

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1,800,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

497,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

510,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

545,560

ลำดับ

265

266

267

268

ชื่อโครงการ
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดน่าน
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสานักงาน
พลังงานจังหวัดยโสธร
โครงการสมาร์ทไมโครกริดเพื่อความมั่นคงและยัง่ ยืนทางด้านพลังงานเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กรณีศึกษา : สาหรับหน่วยงานในสังกัดตารวจภูธร
ภาค 3 สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

495,500

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

600,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

450,000

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

1,800,000

สานักงานส่งกาลังบารุง

54,000,000

270

โครงการสมาร์ทไมโครกริดเพื่อความมั่นคงและยัง่ ยืนทางด้านพลังงานเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กรณีศึกษา : สาหรับกองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานส่งกาลังบารุง

80,000,000

271

โครงการสมาร์ทไมโครกริดเพื่อความมั่นคงและยัง่ ยืนทางด้านพลังงานเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กรณีศึกษา : สาหรับศูนย์พัฒนาข่าวกรอง
กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานส่งกาลังบารุง

53,860,000

สานักงานส่งกาลังบารุง

60,126,920

สานักงานส่งกาลังบารุง

45,329,700

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง สานักงานส่งกาลังบารุง
สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตารวจ

58,310,000

269

272

273

274

275
276
277
278
279
280
281

282

283
284
285
286

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานด้วยอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและ
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงพยาบาลตารวจ
โครงการสาธิต ริเริม่ เสาไฟส่องสว่างอัจฉริยะรองรับสังคมดิจิตอล 4.0
กรณีศึกษา สาหรับกองบังคับการสนันบสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แหล่งน้าบาดาล อบจ.
ชัยภูมิ
โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างสาธารณะด้วยโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และการใช้โคมไฟหลอด LED ภายใน
อาคารสานักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอานาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

3,384,000
27,918,000
20,727,000
19,035,000
2,961,000
1,269,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

26,226,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

24,282,585

โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการการใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

25,803,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

29,187,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

30,879,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

92,214,000

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

287

โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ - องค์การบริหารส่วนตาบลกาตอง อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

องค์การบริหารส่วนตาบล กาตอง

12,500,000

288

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลสาคอบน อาเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตาบล สาคอบน

7,500,000

289

โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างด้วยโคมไฟฟ้า LED และหลอดไฟ LED
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะเปาะ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปาะ

6,100,000

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะพยาม

45,152,000

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาใหญ่

58,718,848

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

305
306

307

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านเกาะช้าง ตาบลเกาะพยาม อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง
เกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วน
เมืองใหม่
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายอุบลศักดิ์ ไตตะลา
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายเคน สารคะณา
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางชาลี รืน่ เริง
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางวร ป้องเพ็ชร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางเย็นฤดี บุญช่วย
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางหนูบาง สิงหาสาร
ติดตัง้ ระบบสูบน้พาลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวฐิติวรดา ต้นแก้ว
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายไกษร พรมสิงห์
โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ดง
โครงการติด้งระบบสู
ต้
บน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกตูม
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลโต๊ะเด็ง อาเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวฐาปนี ปรือทอง
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายจอมทอง กานุสนธิ์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายสว่าง ปรือทอง
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายสุนทร สาโสม
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสฃอาทิตย์ ของ นางอาคา โพธารินทร์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางหนูเวียน ต้นโพธิ์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางหม่อน โพธิศ์ รีแก้ว
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางหลอม แสนเขียว
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางพวงแก้ว ขันยา
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายชาย บุตตะ
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางเสริม ปรือทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองใหม่

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพรวน
องค์การบริหารส่วนตาบลแจนแวน

423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
5,922,000

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ดง

7,150,000

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลโชกเหนือ

2,538,000

องค์การบริหารส่วนตาบลโต๊ะเด็ง

8,720,460

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม

423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000

ลำดับ

ชื่อโครงการ

319

ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางหนูเวียง เสือสา
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายหนูจร รักษาสัตย์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางวัฒนา เนียมขุนทด
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางเหลา อ่อนศรี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางบุญเกิด ดวงโสภา
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบน้าใต้ดิน(บ่อบาดาล)
โครงการก๊าซชีวภาพ(มูลวัว)
โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อบต.โพธิว์ งศ์
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลโละจูด อาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส

320
321
322
323
324
325
326
327
328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นาง
สาเนียง มีขันติ
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นางจิตตา
เหมือนเผ่า
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นางนงรัก
จันทะพันธ์
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นางสาว
ราไพ ผิวงาม
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นางบัวพัน
จุกจันทร์
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุม่ นาย
วิเชียร รัตนศรี
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุม่ นางบัว
กัน ตีบจันทร์
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นายเกรียง
ไกร คุลบุตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นางสุ
พรรษา บัวลา
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นาย
ประภาส ใจแก้ว
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นางสาว
บุญมี ลูกบัว
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกลุม่ นางลาใย
มูลชาติ
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรองค์การ
บริหารส่วนตาบลกระเทียม
ปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ความมั่นคง
พร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลกะลุวอ
โครงการติดตัง้ ระบบโคมไฟถนนLED อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงในชุมชนและพื้นที่เสีย่ งภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาเยาะมาตี จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนหอม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนหอม
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิว์ งศ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิศ์ รี
องค์การบริหารส่วนตาบลโละจูด

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
3,384,000
1,007,175
423,000
1,692,000
16,063,740

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลไม้กลอน

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม

1,692,000

องค์การบริหารส่วนตาบลกะลุวอ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาเยาะมาตี

46,800,000
5,000,000

ลำดับ

345

346

347

348

349
350
351
352
353

354

355
356
357

358

359

360

361

362

363

364

365
366
367
368

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลกาบัง อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตาบลกาบัง
โครงการปรับปรุงไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบล กายูคละ
โครงการปรับปรุงไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบล กาลิซา
โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาวะ จังหวัดนราธิวาส
“โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิน่
อย่างยัง่ ยืน อบต.กื้ดช้าง”
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลจวบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ความมั่นคง พร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลจอเบาะ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบ IOT เพื้อความปลอดภั
่
ย
ในชีวิตของประชาชนในพื้นที่พิเศษ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลจะแหน
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก อาเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงดินแดง
โครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ความมั่นคงพร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลดุซงญอ
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วน
ตาบลดู่
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
8,500,000

องค์การบริหารส่วนตาบลกายูคละ

9,256,000

องค์การบริหารส่วนตาบลกาลิซา

4,400,000

องค์การบริหารส่วนตาบลกาวะ

3,388,000

องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง

9,227,600

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง
องค์การบริหารส่วนตาบลคึมใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลจรเข้มาก

5,499,000
423,000
423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลจวบ

2,600,000

องค์การบริหารส่วนตาบลจอเบาะ

39,000,000

องค์การบริหารส่วนตาบลจะแหน

47,060,000

องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช

6,768,000
2,961,000

องค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก

15,868,440

องค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลดุซงญอ

31,525,000

องค์การบริหารส่วนตาบลดู่

4,230,000

องค์การบริหารส่วนตาบลตรมไพร

1,692,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมระบบ IOT เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตของประชาชนในพื้นที่พิเศษ ขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิง่ ชัน
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิง่ ชัน

30,940,000

โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วน
ตาบลตะเคียนราม
โครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ความมั่นคงพร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะมะยูง
โครงการเพื่อส่งเสริมระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ทาการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียนราม

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลตะมะยูง

39,780,000

องค์การบริหารส่วนตาบลตาหลังใน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาจาปา

1,269,000
5,076,000
8,883,000

ลำดับ

369

370

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

382

383

384

385
386

387

388
389
390

391

392

393

394

ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบองอ
โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ความมั่นคง
พร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลบาเจาะ
โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบ CCTV ในพื้นที่ความมั่นคงที่
ไม่มีไฟฟ้าใช้งานตาบลบาโหย
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแมด
โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะในพื้นที่เสีย่ งภัยพร้อมระบบ
IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโหนด
กิจกรรมสร้างโอกาสผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน
โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล 4.0
สูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายเพียร กุลสิงห์
สูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช
สูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางอาพร โคกโพธิ์
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล 4.0 สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ อาเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล 4.0
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลปากล่อ อาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านปิล๊อกคี่ ตาบลปิล๊อก อาเภอปิล๊อก จังหวัด
กาญจนบุรี
โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะในพื้นที่เสีย่ งภัยพร้อมระบบ
IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบโคมไฟถนนLED อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงในชุมชนและพื้นที่เสีย่ งภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน จังหวัดยะลา
พัฒนาอาชีพอย่างยัง่ ยืนในพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี(โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)
ระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล 4.0 สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ - องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงเตีย้ อาเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ - องค์การบริหารส่วนตาบลมะนังดาลา อาเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี
โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ความมั่นคง
พร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลมะรือโบตก

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

องค์การบริหารส่วนตาบลบองอ

6,500,000

องค์การบริหารส่วนตาบลบาเจาะ

44,330,300

องค์การบริหารส่วนตาบลบาโหย

19,915,200

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแมด

1,269,000
2,961,000

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโหนด

33,410,000

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกู่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสระ
องค์การบริหารส่วนตาบลบือเระ
องค์การบริหารส่วนตาบลปลาค้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลปลาค้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลปลาค้าว

118,300
570,000
2,961,000
12,650,000
423,000
423,000
423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่

6,625,000

องค์การบริหารส่วนตาบลปากล่อ

12,500,000

องค์การบริหารส่วนตาบลปิล๊อก

45,050,000

องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง

45,857,500

องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมพิราม

8,883,000

องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน

2,500,000

องค์การบริหารส่วนตาบลพระยาบันลือ

2,466,000

องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลภูฝ้าย

2,961,000
2,538,000

องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงเตีย้

5,900,000

องค์การบริหารส่วนตาบลมะต้อง

7,191,000

องค์การบริหารส่วนตาบลมะนังดาลา

12,500,000

องค์การบริหารส่วนตาบลมะรือโบตก

31,720,000

ลำดับ
395

396

397

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

424
425
426
427
428
429
430

ชื่อโครงการ
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรตาบลยาง
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ - องค์การบริหารส่วนตาบลยาบี อาเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี
โครงการติดตัง้ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
พื้นที่ 3 จังกวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลร่มไทร
โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ความมั่นคง
พร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลรือเสาะ
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวเกียงจิตร ชาดา
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายสมพงษ์ อินลี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายสาลี แก้วกนก
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสมศรี อินลี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายมานิตย์ โพธ์ศรี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางกองสูน โล่ห์คา
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางแหว่น มุทาพร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายตือ้ กาเผือก
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสมใจ แท่งทอง
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสงการณ์ แสงทอง
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางรัตนา ลาภสาร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางกาวี บุญศรี
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายหนูนา เรืองขวัญ
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายเผย จาปาโท
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายพันตรี พึ่งภพ
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางวรรณี โพธิอ์ ่อน
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายบุญน้อม บานที
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ของ นางหนูจันทร์ ลา
แก้ว
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายแสงคา มณีสาย
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางแสง ลุนอาทิตย์ (อบต.ลือ)
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบ CCTV ในพื้นที่ความมั่นคงที่
ไม่มีไฟฟ้าใช้งานตาบลสะท้อน
โครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ความมั่นคงพร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
สูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
สนันสนุนไทยนิยม ยัง่ ยืน กิจกรรมพึ่งพาตนเองสูบน้้พลั
า งงานแสงอาทิตย์
โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับชุมชน
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตาบลยาง

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)
423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลยาบี

16,250,000

องค์การบริหารส่วนตาบลร่มไทร

12,500,000

องค์การบริหารส่วนตาบลรือเสาะ

37,700,000

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลลาพญากลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ

846,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลลือ

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีภิรมณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลสะกาด

423,000
423,000
3,384,000
423,000
6,345,000

องค์การบริหารส่วนตาบลสะท้อน

21,931,200

องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ

46,800,000

องค์การบริหารส่วนตาบลสามสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี
องค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงปราสาท
องค์การบริหารส่วนตาบลสิงหนาท
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแขม

423,000
2,538,000
1,692,000
2,115,000
658,000
2,961,000

ลำดับ

431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

ชื่อโครงการ
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแขม
โครงการบาดาลโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร
โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(๒)
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(๓)
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(๔)
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(๕)
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองมะค่า
“ชื่อโครงการติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษร”
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
การติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองห้าง)ที่ กทอ.๖๑-๐๒-๓๓-๐๐๐๑
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น้าเพื่อการเกษตร
นางสาวจันทร์เพ็ญ สาโล, นายโฮม ส่งสุข, นายสมปอง สาโล, นางสาว
พิทูร ศรีรักษา, นายสุด พรานไพร, นายประยูร ฟองศิริ, นางบุญดี ศรี
รักษา

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแขม

3,384,000

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาไก้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักนาก

846,000
423,000
3,807,000
423,000
423,000
423,000
423,000
423,000
2,538,000

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะค่า

8,460,000

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระฆัง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสนิท

5,922,000
2,961,000

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองห้าง

2,961,000

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยข่า

423,000

446

โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น้าเพื่อการเกษตร
นายหนูกาฬ เลือ่ มใส, นางอุไรลักษณ์ หาบุตร, นายสมศักดิ์ บุราชรินทร์,
นางอาทร ขันคา, นางสาวอินทรศร นามโคตร, นางสาวราไพ จูหมื่นไวย์,
นางหม่าน ต้นเกษ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยข่า

423,000

447

โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น้าเพื่อการเกษตร
นายรัตน์ โสนะจิตร, นางสาวมนธิรัตน์ โสนะจิตร, นายประดู่ โสนะจิตร,
นายเคน โสนะจิตร, นายบุญมี วะณาศรี, นางเทเวทธ์ บุราชรินทร์, นาง
บังอร โพธิกุล

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยข่า

423,000

448

โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น้าเพื่อการเกษตร
นางสาวอุไรวรรณ วิลา, นายสาคร ทะพาโล, นางเข็มพร จันพูล, นายเข้ม
ทะพาโล, นายประครอง แสนพล, นางสาวจิราภรณ์ แสงแก้ว, นางสาว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยข่า
นวลฉวี วังคะฮาด

423,000

449

โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น้าเพื่อการเกษตร
นายสมาน ต้นเกษ, นายบัว ต้นเกษ, นางทองม้วน สุนา, นายประยงค์ สุ
นา, นางเหลีย่ ม สีลา, นางพันธ์ พาคาวงค์,นางเพ็ง ภูธร, นางอุไรลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยข่า
คันธะเนตร

423,000

450

โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น้าเพื่อการเกษตร
นางราไพ แสนทวีสุข, นายชนะชัย บุญประสาร, นางสาราญ บุญประสาร,
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยข่า
นางสาวสงกรานต์ บุญประสาร, นางสาวกุลจิรา วงศ์พุทธะ, นายธนกร
โสนะจิตร, นางสมหมาย ชุมภาพันธ์

423,000

451

โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น้าเพื่อการเกษตร
นายทัศนัย ศิริโส, นายทองใส สิงห์คา, นายเจริญใจ ศิริโส, นายสมัย สิงห์คา, องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยข่า
นายอุทัย ศิริโส, นางลาไพ ศรีสุพรรณ์, นายธวัชชัย ศิริโส

423,000

445

ลำดับ

452

453

454

455

456

ชื่อโครงการ
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น้าเพื่อการเกษตร
นายธีรวัฒน์ สุนา, นายวีระศักดิ์ บุราชรินทร์ , นายมงคล จัตุลาเพศ, นาย
สนอง บุญประสาร, นายสมศักดิ์ พิบูล, นางวันดี บุราชรินทร์, นาง
ทองแดง หงษ์จันทร์
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม)
ภายใต้กลุม่ โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน
ติดตัง้ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวฝาย
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบ IOT เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตของประชาชนในพื้นที่พิเศษ ขององค์การบริหารส่วนตาบลมะนังยง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบ IOT เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตของประชาชนในพื้นที่พิเศษ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบาเระใต้
วงเงินรวมทีไ่ ด้ร ับกำรสน ับสนุน

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
(บาท)

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยข่า

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวขวาง

423,000

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย

423,000

องค์การบริหารส่วนมะนังยง

24,180,000

องค์การบริหารส่วยตาบลบาเระใต้

47,372,000
6,105,049,703

