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บทที่ 5
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเนนการบริหารจัดการระบบ
ผลิต ไฟฟา ดว ยพลัง งานแสงอาทิต ยที่ก ารไฟฟา สว นภูมิภ าคถา ยโอนใหกับ องคก รปกครอง
สวนทองถิ่น โดยตองถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการ
เรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งจําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจในการดูแลระบบ ตามเอกสารและคูมือ
ที่ผูติดตั้งไดจัดทําไว รวมทั้งการบริหารจัดการที่มาตรฐานนี้ไดกําหนดสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานจริงอาจมีขอพิจารณาบางประการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นๆ ตองศึกษาและพิจารณาความเปนไปไดและปรับใหสอดคลองกับพื้นที่ เพื่อใหระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานทดแทนนี้มีความยั่งยืน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูใช
ไฟฟาในชุมชนได

5.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับปรุงมาตรฐาน
ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาดําเนินการเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน มีดังนี้
1) เนื่องจากมีการผลิตเซลลแสงอาทิตยชนิดใหม หรือมีเทคโนโลยีใหมที่สามารถ
ตอบสนองประชาชนไดมากกวา อีกทั้งประหยัด หรือคุมคาในการลงทุนกวาชนิดที่มีอยูในปจจุบัน
2) เนื่องจากมีการใชเซลลแสงอาทิตยแบบรวมศูนยเปนสวนกลางภายในหมูบาน หรือ
เปลี่ย นเปนโครงการผลิต พลั งงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยข นาดใหญ ใหบริก ารไฟฟ าที่มี
คุณ ภาพสูง กว า เดิ ม และประชาชนมี ค วามสามารถที่จ ะจา ยสูง ขึ้ น ระบบดัง กลา วมีคุ ณ สมบั ติ
แตกตางจากที่กําหนดในมาตรฐานเดิม
3) เนื่องจากการบํารุงรักษาอุปกรณหรือมีการดัดแปลงไปใชในงานอื่น
4) การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ หรือขอกฎหมาย
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5) ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทบทวนทุ ก 3-5 ป การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสมควรที่ จ ะมี
หนวยงานกลางทําหนาที่ประสานในการปรับปรุงมาตรฐาน โดยอาศัยขอมูลจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการนําปญหาและอุปสรรคจากการใชมาตรฐาน เพื่อนํามาปรับปรุงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
5.2.1 การจัดฝกอบรม
เพื่ อเป น การรณรงค ใ ห ป ระชาชนไดร ว มมื อกั น ในการรัก ษาระบบไฟฟ าด ว ย
พลังงานแสงอาทิตยใหมีความยั่งยืน ควรจัดใหมีการฝกอบรมความรูในเรื่องการแกไขปญหา
เบื้องตน เชน
- การบํารุงรักษา ขอควรระวังในการใช รวมถึงขอมูลการรับประกันอุปกรณ
- กรณีที่อุปกรณชํารุดเสียหายจะหาซื้อไดอยางไร หรือตองแจงใครในการมา
ดูแลแกไข
- การแจงระบบเสียที่ยังอยูในประกันเพื่อใหบริษัทผูติดตั้งมาทําการเปลี่ยน
อุปกรณให
- กรณีไดรับบริการซอมแซมลาชา ตองติดตอใคร
5.2.2 แผนพัฒนาและงบประมาณคาใชจายที่เกี่ยวของ
สํา หรับ โครงการผลิต กระแสไฟฟาดว ยพลัง งานแสงอาทิต ยนี้ เปน โครงการ
ที่ ร องรั บ การถ า ยโอนระบบผลิ ต กระแสไฟฟ า ด ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ที่ รั บ ถ า ยโอนมาจาก
หนวยงานเดิมคือการไฟฟาสวนภูมิภาค อยางไรก็ตาม กรณีหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
การรองขอจากประชาชนหลังจากที่โครงการดังกลาวดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ไมวาจะเปนการ
ติดตั้งระบบเพิ่มเติมหรือการซอมแซมระบบและอุปกรณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทาง
การดําเนินการ ดังนี้
1) การประสานขอความรวมมือการไฟฟาสวนภูมิภาคในการเขามาดูแลการ
ติดตั้งระบบ หรือการซอมแซม บํารุงรักษา
2) ติดตอวาจางหนวยงานเอกชนดําเนินการ โดย
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(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานการดําเนินการรวมกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตอผูวาจางโดยตรงในการ
ดําเนินการทั้งหมด
อยางไรก็ตามในอนาคตหากชุมชนมีความเจริญขึ้น หรือมีปจจัยอื่นที่เอื้ออํานวย
ตอการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาดวยวิธีปกเสาพาดสาย รวมทั้งการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความ
พรอมทางดานงบประมาณ ประชาชนดังกลาวก็มีโอกาสไดรับการขยายเขตไฟฟาดวยวิธีปกเสา
พาดสายเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเปนผูพิจารณา
วางแผนการใชไฟฟาของพื้นที่ที่ตนดูแลรับผิดชอบเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ รวมถึงตอง
พิจารณาวางแผนสําหรับอนาคตของชุมชน วาจะสามารถพัฒนาจนมีศักยภาพพอที่จะลงทุนดาน
ระบบไฟฟาเองไดหรือไมหากไมมีงบอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งการพิจารณาเลือกระบบผลิต
กระแสไฟฟาที่เหมาะสมกับชุมชนและงบประมาณที่มี รวมถึงการประสานงานกับการไฟฟา
สว นภูมิภ าคในการติดตอให เขาไปป กเสาพาดสายติดตั้งระบบไฟฟ าใหกับชุมชนตอไป ทั้งนี้
งบประมาณคาใชจายสําหรับโครงการขึ้นกับจํานวนระบบที่ติดตั้ง
5.2.3 การบริหารการเงิน
กรณีเงินที่ใชในการบริหารระบบมีไมเพียงพอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
เลือกวิธีการตั้งกองทุน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนเงินเริ่มแรกจํานวนหนึ่ง และให
สมาชิกผูใชไฟฟารวมในการออกเงินรายละเทาๆ กัน เพื่อตั้งเปนกองทุนบริหารจัดการระบบไฟฟา
หรือวิธีการอื่นเพื่อนําเงินจัดตั้งกองทุนไปใชในการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบฯ ตอไป
5.2.4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ตอ งมีก ารวางแผนพัฒ นาระบบบริห ารจัด การ
ดา นตางๆ เพื่อ ความสะดวกในการบริห ารจัด การทั้ง ดานการจัด เก็บคาบํารุง การรับ แจงซอ ม
การจัดซื้อจัดจาง อันจะทําใหระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยมีความยั่งยืน
ขอมูลประกอบในการจัดทําแผน
1) ขอมูลดานผูใชไฟฟา
2) ขอมูลดานการจัดเก็บชําระคาบํารุงของสมาชิกผูใชไฟฟา
3) ขอมูลดานการแจงซอมระบบและอุปกรณเซลลแสงอาทิตย
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4) ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน เชน รายไดของประชาชนในพื้นที่
รายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) ความตองการใชไฟฟาของชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อนํามาประกอบ
ในการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาระบบไฟฟาของชุมชนตอไป อีกทั้งควรพิจารณาวาในชุมชน
มีพลังงานทดแทนอื่นที่สามารถนํามาใชในการผลิตกระแสไฟฟาไดหรือไม
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