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บทที่  4 
แนวทางในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทติย 

 
4.1 แนวทางการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต

กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 การบริหารจัดการการใหบริการไฟฟาโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหการใชงาน
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปอยางทั่วถึงในพื้นที่ที่ไมมีการปกเสาพาดสายบริการของ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค และมีการใชงานระบบไดอยางยั่งยืน หนวยงานตางๆ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมถึงผูใชไฟฟามีภาระหนาที่ตางกัน โดยแยกเปน 2 กรณีคือ กรณีการบริหารจัดการ
โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย และกรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดหาระบบฯ เอง ดังแสดงในรูปที่ 4-1 ดังนี้ 
 1)  กระทรวงมหาดไทย 
  มีหนาที่ในการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของดานการดําเนินการจัดหาไฟฟา 
ใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง โดยประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้  
  -  เร่ืองงบประมาณสนับสนุน ประสานกับกระทรวงการคลังในการเบิกจาย
งบประมาณโครงการ 
  -  เร่ืองการติดตั้งระบบ ประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในการใหบริการ
จัดหาและติดตั้งระบบ 
  -  เร่ืองการตรวจสอบอุปกรณและระบบ เปนหนาที่ของหนวยงานกลาง ที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคแตงตั้งเพื่อใหเปนหนวยงานที่เขามาดูแลและรับรองผลการตรวจสอบ ทั้งใน
เร่ืองตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ การตรวจสอบระบบเมื่อติดตั้งแลวเสร็จ และรับรองผลการ
ตรวจสอบดังกลาว 
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 2)  การไฟฟาสวนภูมิภาค มีบทบาท 
  (1) ดําเนินการติดตั้งระบบที่ประชาชนแจงความจํานงผานองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
  (2) ดําเนินการจัดฝกอบรมความรูดานการใชงานและบํารุงรักษาระบบใหกับ
ประชาชน 
  (3) สงมอบระบบที่ติดตั้งแลวเสร็จใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (4) เปนหนวยงานรับแจงซอมระบบที่ประชาชนแจงความจํานงผานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับมอบระบบฯ โดยการประสานงานกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคตองจัดสงรายงานที่จําเปนใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเมื่อทําการสงมอบระบบฯ  

4.2 แนวทางการบริหารจัดการกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ
จัดหาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเอง 

 1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําการสํารวจความตองการใชไฟฟาของประชาชน 
ในทองถ่ิน 
 2)  ศึกษาความเหมาะสมในการเลือกรูปแบบระบบฯ ที่ตองการ 
 3)  ดําเนินการติดตั้งระบบฯ ทั้งนี้การดําเนินการติดตั้งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาผูติดตั้งระบบฯ ใหประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 4)  การตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 

 ทั้งสองกรณีไมวาจะเปนการรับมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการพิจารณา
ดําเนินการจัดหาระบบเอง เมื่อระบบฯ ไดรับการสงมอบหรือติดตั้งแลวเสร็จ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดําเนินการจัดทําการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้ (ศึกษารายละเอียดขั้นตอนหลัง
การดําเนินการติดตั้งระบบฯ ในบทที่ 3) 
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 1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น เพื่อทําหนาที่
ในการบริหารจัดการระบบ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 (ศึกษาระเบียบฯ ในภาคผนวก ค) โดยเนนการมีสวนรวมของกลุมผูใชไฟฟา 
 2)  คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น แตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย เพื่อดําเนินการบริหารจัดการระบบฯ ในดาน 
  -  ตรวจสอบสภาพอุปกรณที่ใชในระบบฯ 
  -  ซอมและแกไขอุปกรณ 
  -  จัดเก็บคาบํารุงสมาชิกกลุมผูใชไฟฟา 
  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  -  ติดตามผลการใชงานของสมาชิกฯ และรายงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  -  ประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ 
  -  ประสานงานภายในทองถ่ิน 
  -  รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
  -  รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกฯ นําสงใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่งบดําเนินการไมเพียงพอ ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดทําเรื่อง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ และใหคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถิ่นติดตามผลการใชงานของสมาชิกกลุมผูใชไฟฟารายงานตอองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
 3)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน บทบาทและหนาที่ 
  -  ตรวจสอบสภาพอุปกรณที่ใชในระบบฯ 
  -  ซอมและแกไขอุปกรณ 
  -  จัดเก็บคาบํารุงสมาชิกกลุมผูใชไฟฟา 
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  -  ประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
  -  ประสานงานภายในทองถ่ิน 
  -  รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
  -  รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกกลุมผูใชไฟฟานําสงใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 4)  ประชาชน มีบทบาท 
  (1)  ประชาชนที่มีความตองการใชไฟฟา แจงความจํานงตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  (2)  ประชาชนมีสวนรวมในการแจงผลการติดตั ้งใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เมื่อผูติดตั้งไดทําการติดตั้งแลวเสร็จ กรณีรับมอบระบบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
  (3)  ประชาชนที่เปนกลุมผูใชไฟฟาตองชวยกันดูแลรักษาระบบ และจายคาบํารุง
สมาชิกตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเรียกเก็บ 

4.3   ขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาในรูปแบบการบูรณาการ 
 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   การบริหารจัดการโครงการระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
ครัวเรือน ทั้งกรณีรับมอบจากโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาและการจัดหาใหมเพื่อใหระบบฯ 
สามารถใชงานไดอยางยั่งยืน ปญหาที่กระทบกับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยตรง คือ เร่ืองงบประมาณในการจัดหาอุปกรณที่เสื่อมหรือหมดอายุ และอุปกรณใหมกรณีที่มี
ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาเพิ่มขึ้น ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําบัญชีรายช่ือของ
ประชาชนในพื้นที่ของตัวเองที่ใชงานระบบดังกลาว และจัดทําแผนการเงินและงบประมาณ ทั้งใน
สวนที่คาดวาจะจัดเก็บไดจากสมาชิก และในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตั้งงบประมาณ
สนับสนุนเปนรายปไปจนตลอดอายุการใชงานของระบบฯ 
 2)  คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น 
  ปญหาโดยสวนใหญที่กระทบกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการไฟฟา
สวนทองถ่ิน คือเรื่องการจัดหาอุปกรณ ทั้งในสวนของการทดแทนอุปกรณที่ชํารุดเสียหาย และการหา
อุปกรณใหม โดยเฉพาะอุปกรณตางๆ ของโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
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กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย เปนอุปกรณที่ไมมีจําหนายทั่วไป เชน แบตเตอรี่แบบ
deep cycle อุปกรณควบคุมการประจุและอินเวอรเตอร และหลอดฟลูออเรสเซ็นต พรอม
อิเล็กทรอนิกสบัลลาสต ดังนั้นคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินอาจพิจารณาในการเตรียมจัดหา
อุปกรณตางๆ เหลานี้สํารองลวงหนา เพื่อจะไดจัดเปลี่ยนไดทันทีเมื่อเกิดความเสียหาย ทําให
สมาชิกผูใชไฟเดือดรอนนอยลง  หรือพิจารณาเรื่องขยายสัญญาการรับประกันอุปกรณ 
กับผูประกอบการตอจากสัญญาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 3)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
  ปญหาที่กระทบกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คือเร่ืองของการถายทอดความรู ทั้งใน
เร่ืองเทคนิคของระบบ การบริหารและการจัดเก็บเงิน ดังนั้นคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ควรไดรับการฝกอบรม ในเร่ืองการบริหารกิจการไฟฟาในระดับทองถ่ิน 
รวมทั้งเทคโนโลยีที่สําคัญในโครงการ กอนที่จะดําเนินการบริหารจัดการระบบ  
 4)  สมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
  ถึงแมวาสมาชิกผูใชไฟฟา จะไดรับระบบฯ และไดรับการฝกอบรมเบื้องตนจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคแลว แตเมื่อเกิดปญหาทางเทคนิคในระบบฯ หลายพื้นที่ไมสามารถแกปญหา
เองได ดังนั้นการใหบริการทางเทคนิคที่สําคัญยังเปนหนาที่ที่คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจะตอง
ดูแล การจัดการฝกอบรมใหกับสมาชิกผูใชไฟฟาในเรื่องการบํารุงรักษาระบบ  จึงควรให
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดอบรมใหแกสมาชิกผูใชไฟฟาเปนระยะๆ 
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รูปท่ี 4-1 แผนผังการบริหารจัดการระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

การบริการไฟฟา 
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

กระทรวงมหาดไทย 
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
- กระทรวงการคลัง 
- การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- หนวยงานตรวจสอบและทดสอบ 

คณะกรรมการฯ แตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ มท. 
เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการระบบฯ 
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณฯ 
- ซอมและแกไขอุปกรณฯ 
- จัดเก็บคาบํารุงสมาชิก 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. 
- ติดตามผลการใชงานของสมาชิกฯ และ
รายงาน อปท. 

ประชาชน 
แจงความจํานงผาน อปท. 

 

เพ่ือสํารวจครัวเรือนที่ไมมีไฟฟา
ใชเพ่ือติดตั้งระบบฯ 

การไฟฟาสวนภูมิภาครับผิดชอบ
ดําเนินการติดตั้งระบบฯ 

ประชาชนรวมรายงานผลเมื่อ
ระบบฯ ไดรับการติดตั้งแลว 

การไฟฟาสวนภูมิภาครับผิดชอบ
การจัดฝกอบรมใหกับประชาชน 

ประชาชนดูแลรักษา 
และจายคาบํารุงสมาชกิ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สงมอบระบบฯ ใหกับ อปท. 

- สํารวจความตองการ 
  ของประชาชน 
- ศึกษาความเหมาะสม 
- ดําเนินการติดตั้งระบบฯ 

ตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น พรอมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบฯ โดยเนน 
การมีสวนรวมของกลุมผูใชไฟฟา 

- ประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ 
- ประสานงานภายในทองถิ่น 
- รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
- รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกฯ 
นําสงให สถ. 

 

อปท. 

กรณี อปท. รับมอบ
ระบบฯ จาก กฟภ.  
ตามโครงการฯ 

กรณี อปท. 
พิจารณาดําเนินการ 
จัดหาระบบฯ เอง 


