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ท าไมต้องวางแผนพลังงานชุมชน 

กำรด ำเนินกำรด้ำนพลงังำนท่ีผำ่นมำของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลำ 10 กวำ่ปี ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของภำครัฐได้
มีควำมพยำยำมที่จะผลกัดนัให้เกิดกำรจดัตัง้ส ำนกังำนต่ำงๆ ที่
ท ำหน้ำที่ดูแลจัดกำรพลงังำนของประเทศ   จนกระทั่งเดือน
ตลุำคม ปีพ.ศ.2545 เร่ืองของพลงังำนได้ถกูหยิบยกขึน้มำเป็น
เร่ืองส ำคญัของชำติครัง้ใหญ่ในกำรจัดตัง้ “กระทรวงพลงังำน” 
ซึง่มีบทบำทที่ส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรจดักำรพลงังำนในประเทศ 
อนัน ำไปสูก่ำรพฒันำที่ยัง่ยืนอยำ่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม  

จำกบทเรียนในอดีตที่ผ่ำนมำเห็นได้ว่ำหลำยๆ โครงกำรทำงด้ำนพลงังำนไม่เกิดควำมยัง่ยืนและประสบกับ
ปัญหำต่ำงๆ มำกมำยทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม และได้กลำยเป็นปัญหำระดบัชำติที่ต้องกำรรูปแบบกำร
จดักำรวำงแผนแนวใหมท่ี่จะช่วยให้ประวตัิศำสตร์ไมซ่ ำ้รอย  

กำรจัดกำรใดๆ ให้เกิดผลดงัวตัถุประสงค์ที่ได้วำงไว้นัน้ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรวำงแผนที่ดี   เร่ืองของ
พลงังำนก็เช่นเดียวกนั กำรจดักำรในโครงกำรขนำดเล็กอำจไม่จ ำเป็นต้องอำศยัปัจจยัที่น ำมำพิจำรณำหลำยตวั  แต่หำก
เป็นโครงกำรที่มีขนำดใหญ่กำรจดักำรจะมีควำมซบัซ้อนยุ่งยำกขึน้ไปและจ ำเป็นต้องพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ หลำยตวัเพื่อ
กำรตดัสนิใจ ทัง้นีจ้ะต้องมีระเบียบวิธีกำรพิจำรณำที่รัดกมุและเหมำะสม   

การวางแผนพลังงานที่ผ่านมาของประเทศไทย 
กำรวำงแผนพลงังำนในประเทศไทยแต่เดิมที่ผ่ำน

มำ เน้นกำรวำงแผนจำกบนสูล่ำ่ง (Top-down) มีรูปแบบกำร
ตดัสินใจจำกสว่นกลำง (centralized) โดยกลุ่มนกัวิชำกำร
เพียงไม่ก่ีคน หลำยโครงกำรมีกำรท ำสัญญำจ้ำงองค์กร
ภำยนอกให้เข้ำไปศึกษำวิเครำะห์และตัดสินใจด ำเนิน
โครงกำรพลังงำนซึ่งส่วนมำกเป็นโครงกำรเพื่อกำรจัดหำ

พลงังำนขนำดใหญ่ นอกจำกนีม้ีกำรส่งเสริมรณรงค์กำรประหยัดพลงังำนตำมสื่อต่ำงๆ แต่สิ่งเหล่ำนีไ้ม่ได้ก่อให้เกิด
กระบวนกำรเรียนรู้เร่ืองของพลงังำนในแตล่ะบคุคลเท่ำที่ควร ประชำชนสว่นใหญ่ยงัคงขำดทศันคติและควำมตระหนกัใน
กำรใช้พลังงำนจึงยังไม่เกิดขึน้อย่ำงจริงจังในสังคมไทย  แม้แต่กระทั่งกำรสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนเองก็แทบไม่มี ผลที่ตำมมำคือ เร่ืองของพลังงำนก็ยังคงถูกละเลยและพลังงำนยังคงถูกใช้อย่ำงไม่มี
ประสทิธิภำพ รวมทัง้ไมก่่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมด้ำนเทคโนโลยีพลงังำนท่ีเหมำะสมขึน้ในประเทศ  

นอกจำกนี ้กำรเกิดผู้ประกอบกำรด้ำนพลงังำนทดแทนภำยในประเทศและท้องถ่ินมีน้อยมำก  กำรขำดแหลง่ผลติ
ภำยในประเทศท ำให้อุปกรณ์ต่ำงๆ หำยำก และมีรำคำที่สงู กำรแข่งขนัเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพและองค์ควำมรู้ด้ำน
พลงังำนจึงยงัไม่เกิดขึน้ กำรไม่มีกลไกกำรตลำดนีเ้อง ท ำให้ไม่สำมำรถผลกัดนัให้เกิดบริษัทที่ปรึกษำด้ำนพลงังำนต่ำงๆ 
เช่น ท่ีปรึกษำด้ำนกำรประเมินโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทนและกำรอนรัุกษ์พลงังำน ที่ปรึกษำด้ำนกำรออกแบบและวำง
ระบบด้ำนพลงังำน ผู้บริโภคก็ไมม่ีทำงเลอืก เทคโนโลยีและกำรจดักำรเพื่อกำรประหยดัพลงังำน จึงยงัไม่ถกูน ำไปใช้อย่ำง
แพร่หลำย   



  2 

จำกที่กลำ่วมำข้ำงต้นสำเหตสุ ำคญัเกิดจำก  กำรละเลยประชำคมในกำรเข้ำมำร่วมบริหำรจดักำรพลงังำนของ
ท้องถ่ินตนเอง ประชำชนไมเ่กิดควำมรู้สกึในกำรเป็นเจ้ำของแผนงำนและกำรมีพนัธกิจในกำรที่จะจดักำรร่วมกนั นี่เองคือ
จดุที่ส ำคญัยิ่งของกำรวำงแผนพลงังำนท่ีผ่ำนมำที่ท ำให้ไมย่ัง่ยืนและประสบผลส ำเร็จเทำ่ที่ควร 

อยำ่งไรก็ตำม กำรใช้พลงังำนนัน้ จำกภำคกำรผลติและกำรใช้งำนหลำย ๆ สว่น เช่น จำกกำรเผำไหม้ถ่ำนหินและ
น ำ้มนั ได้ก่อให้เกิดปัญหำมำกมำย ซึ่งนบัวนัจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกันกำรใช้พลงังำนได้มีอตัรำที่
เพิม่ขึน้ทกุ ๆ ปี และได้สง่ผลกระทบเชิงลบทำงด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศอยำ่งมำก ดงันี  ้

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ   กำรบริโภคพลงังำนในปี 2550 
ของประเทศไทย คิดเป็นมลูคำ่กวำ่ 1,499,136 ล้ำนล้ำนบำท   ซึง่
พลงังำนเหลำ่นีจ้ ำนวนกวำ่ 70 % มำจำกกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ  
ในขณะท่ีประเทศไทยสง่ออกข้ำวและยำงพำรำรวมกนัในปี 2550 เป็น
เงิน 310,000  ล้ำนบำทจ ำนวนเงินท่ีต้องสญูเสยีออกนอกประเทศแตล่ะ
ปีนัน้เป็นจ ำนวนไมน้่อยและมีทำ่ทีวำ่จะสงูขึน้ทกุปี เนื่องจำกประเทศ

ไทยไมส่ำมำรถผลติพลงังำนประเภทกระแสหลกัอนัเป็นเชือ้เพลงิ
ฟอสซิล (น ำ้มนั กาำซธรรมชำต)ิ ได้ในปริมำณที่เพียงพอ ท ำให้ต้องพึง่พำ
พลงังำนจำกตำ่งประเทศเป็นสว่นใหญ่   
 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  มลพิษที่เกิดจำกกำร
บริโภคน ำ้มนั เช่น อำกำศเสยีในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ เป็นปัญหำ
ที่ท ำร้ำยสขุภำพของคนไทยทีละน้อย แตต่อ่เนื่องมำเป็นระยะเวลำนำน  

จนท ำให้กำรแก้ไขคอ่นข้ำงมำกขึน้ทกุวนันอกจำกนัน้ผลกระทบจำก
โรงไฟฟ้ำที่ได้สง่ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมและสขุภำพของผู้ที่อยู่

ใกล้เคยีงกบัโรงไฟฟ้ำก็ปรำกฏให้เห็นอยำ่งชดัเจน เช่น ที่โรงไฟฟ้ำแม่
เมำะ  จงัหวดัล ำปำง  เป็นต้น 

ผลกระทบด้านสังคม  จำกควำมขัดแย้งทำงสังคม
ระหว่ำงรัฐบำล กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ภำคธุรกิจกับ
ประชำชนในกำรจดัท ำโครงกำรด้ำนพลงังำน เช่น กรณีกำรสร้ำงเขื่อน
ปำกมลู  กำรวำงทอ่กาำซไทย-พมำ่  กำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินที่หินกรูด 
และบ่อนอก  และกำรวำงท่อกาำซไทย-มำเลเซีย  เป็นต้น  เป็นควำม
ขัดแย้งที่ เ กิดมำกขึ น้และสร้ำงควำมแตกแยกในหมู่ประชำชน  
ประเทศชำติขำดควำมสงบสขุ 

 ปัญหำจำกกำรใช้พลงังำน เป็นผลสืบเนื่องจำกปัญหาพืน้ฐานทางการศึกษาประกอบการจัดการพลังงาน
ของประเทศในปัจจุบัน ที่มีกำรวำงแผนพลงังำนในลกัษณะของการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง (Centralized system) 
ประชำชนทัว่ไปไมม่ีสว่นร่วมในกำรวำงแผนและกำรรับรู้ข้อมลูกำรใช้พลงังำน ท ำให้ไมเ่ข้ำใจสถำนกำรณ์ด้ำนพลงังำนของ
ท้องถ่ินตนเอง และของประเทศโดยรวม กำรรณรงค์ด้ำนพลงังำนก็เป็นเพียงกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุ เช่น รณรงค์ให้
ประหยดัพลงังำน โดยไม่ได้น ำเสนอถึงสำเหตุของปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้กำรใช้
พลงังำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ และกำรแสวงหำทำงเลอืกอื่น ๆ ในด้ำนพลงังำนจึงไมเ่ป็นควำมตระหนกัของสงัคมเทำ่ที่ควร 
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 จำกปัญหำที่ได้กล่ำวมำทัง้หมด ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำ ถ้ำประเทศของเรำจะด ำเนินกำรในกำรจัด
กำรพลงังำนตำมแบบแผนท่ีผำ่นมำอีก ในไมช้่ำเรำคงต้องพบวิกฤตทำงด้ำนพลงังำน เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
 ด้วยเหตนุีเ้อง ท ำให้ต้องสรรหำยทุธศำสตร์ในกำรจดักำรพลงังำนท่ีท ำให้เกิดผลกระทบตำ่งๆ เหลำ่นีน้้อยที่สดุ ใน
ระดบัที่ชุมชนยอมรับ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และท ำให้ชุมชนกินดีอยู่ดี ซึ่งกำรวำงแผนพลงังำนชุมชน เป็นเคร่ืองมือที่มี
สว่นช่วยแก้ไขปัญหำเหลำ่นีไ้ด้ เนื่องจำก 

 เป็นเวทีกำรเรียนรู้ ที่ท ำให้ชุมชนได้เห็นสถำนภำพพลงังำนของชุมชนเอง และได้ตระหนกัในเร่ืองศกัยภำพ
ของชุมชนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรภำยใน ตลอดจนได้รู้แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และมีเป้ำหมำย
ร่วมกันในกำรจัดกำรพลงังำนของชุมชน โดยชุมชนและเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะกบัชุมชนนัน้ ๆ (แม้ยงัมี
ข้อจ ำกดัในเร่ืองของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอยู่) เพรำะควำมแตกตำ่งของพืน้ท่ีอำจท ำให้วิธีกำรจดักำรด้ำน
พลงังำนมีควำมแตกตำ่งกนั 

 ช่วยให้เกิดกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถ่ิน และยกระดับขีดควำมสำมำรถของประชำคมในท้องถ่ิน เช่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โดยชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนพลงังำนของชมุชนเอง อนัเป็นกระบวนกำรแหง่ประชำธิปไตย ท่ีจะช่วยลดควำมขดัแย้งที่เกิดขึน้ 
และก่อให้เกิดพลงัของภำคประชำชน 

 ช่วยให้เกิดกำรสร้ำงงำนในท้องถ่ินที่มีกำรว่ำงงำน และน ำไปสูก่ำรพฒันำชนบท งำนใหม่อนัจะน ำไปสูก่ำร
พฒันำชนบท และกำรพฒันำประเทศอยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป 

จำกปัญหำที่เกิดขึน้นี ้ท ำให้ผู้ เก่ียวข้องต้องกลบัมำคิดทบทวนทิศทำงของกำรวำงแผนพลงังำนในรูปแบบใหม ่
ได้แก่ กำรวำงแผนพลงังำนระดบัชมุชน 
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แนวความคดิของการวางแผนพลังงานชุมชน 
กำรวำงแผนพลังงำนชุมชน มิได้มี

ความหมายถึงการวางแผนงานแบบทัว่ๆ ไปใน
รายงาน แต่หากหมายรวมถึงกระบวนการที่จะ
ผลักดันแผนปฏิบัติการพลัง งานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ออกมาได้จริงเป็นรูปธรรมโดยการ
มีส่วนร่วมของคนในชมุชนตลอดทัง้กระบวนการ
ของการวางแผนและการปฏิบติัตามแผน โดย
ต้องมุ่งเน้นไปในทิศทางของพลงังานยัง่ยืน ส่ิง
ส าคญัของการวางแผนพลงังานนัน้ คือ การจะ
ท าให้แผนที่คิดออกมานัน้ น ามาปฏิบติัให้เป็น
จริงเป็นรูปธรรมได้อย่างไร การคิดจนได้แผน

ออกมา จะไม่มีความหมายใดๆ หากแผนที่ว่านีไ้ม่สามารถขบัเคลื่อนลงสู่การปฏิบติัจนเกิดผลตามที่ได้ตัง้ไว้อย่างแท้จริง  
ตวัชี้วดัทีส่ าคญั คือ ในกระบวนการวางแผนพลงังานสามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์ ปัญหาที่เกิดข้ึน 
และวิเคราะห์เพือ่หาทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนมีค ามัน่สญัญาทีจ่ะร่วมกนัแก้ปัญหาในปัจจุบนัและอนาคตได้ 

กำรวำงแผนพลงังำนที่เกิดจำกระดบัรำกหญ้ำหรือท้องถ่ิน (Bottom-Up) ซึ่งหมำยรวมถึงระดบัจงัหวดั อ ำเภอ 
เทศบำลต ำบล ชุมชนเล็กๆ นัน้ ก่อให้เกิดพฒันำกำรในกำรเรียนรู้ของชุมชนในด้ำนพลงังำน พร้อมๆ กบักำรปลกูฝังและ
ปรับเปลีย่นทศันคติของบคุคลที่ใช้พลงังำนอยำ่งรู้คณุคำ่และเห็นควำมเป็นไปของสถำนกำรณ์พลงังำนท่ีเกิดขึน้  

การมีส่วนร่วมของประชาคมที่ใน
กำรวำงแผนพลงังำนชุมชนนี ้จะมีระดับการ
มีส่วนร่วมตัง้แต่ต้นกระบวนการของการ
วางแผนพลังงานจนกระทั่ งน าไปสู่ การ
ปฏิบัติจริง มิใช่เป็นเพียงกำรรับรู้รับฟังข้อมลู
เท่ำนัน้  แต่ ต้องมีส่วน ร่วมในกำรเ ข้ำมำ
ตดัสินใจวำงแผนพลงังำนของท้องถ่ินตนเอง
ด้วย ทัง้นี รู้ปแบบของกำรตัดสินใจในกำร
จั ด ก ำ ร จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ ก ร ะ จ ำ ย ศู น ย์ 
(Decentralized) กลำ่วคือไม่ได้ถกูจดักำรโดย
ส่วนกลำงเพียงอย่ำงเดียว อันสอดคล้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ ซึ่ ง ใ ห้

ควำมส ำคญักบักำรบรูณำกำร 
นอกจำกนัน้ กำรวำงแผนพลงังำนหรือกำรใช้เทคโนโลยีพลงังำนทดแทนใดๆ จะต้องแสดงผลที่เป็นตวัชีว้ดัเชิง

เศรษฐศำสตร์ที่เป็นรูปธรรมด้วย ในกำรวำงแผนพลงังำนนี ้สำมำรถค ำนวณได้วำ่เงินท่ีเป็นคำ่ใช้จ่ำยพลงังำนไหลออกนอก
ชมุชนเทำ่ใด ข้อมลูนีจ้ะช่วยกระตุ้นชมุชนให้หำทำงออกเพื่อแก้ไขปัญหำของเขำในท่ีสดุ  
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ตวัชีว้ดัที่ส ำคญัอีกตวัหนึ่งได้แก่ ตวัชีว้ดัทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กลำ่วคือ สำมำรถค ำนวณได้ว่ำปริมำณกาำซเรือน
กระจกที่ปลอ่ยออกสูบ่รรยำกำศในแตล่ะกิจกรรมของกำรใช้พลงังำนเป็นเทำ่ใด และจะสำมำรถควบคมุให้อยูใ่นขอบเขตได้
อยำ่งไร   

ทัง้นี ้แนวคิดของกำรวำงแผนพลงังำนชุมชนจะอยู่  ภำยใต้แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริมำบรูณำกำรเข้ำกบัวิถีกำรใช้พลงังำนของชุมชนเพื่อสง่เสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำนและสิ่งแวดล้อม และใน
ขณะเดียวกนัสำมำรถพฒันำพลงังำนทดแทนได้จำกเศษวตัถเุหลอืใช้ และทรัพยำกรในชมุชน  

ในกำรวำงแผนพลงังำนนัน้มีควำมสรอดคล้องกบัหลกัปรัชญำ “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ 
 หลักความพอประมาณ หมำยถึง Demand Side Management  ที่เน้นกำรใช้พลงังำนอย่ำงไม่ฟุ้ งเฟ้อ สำมำรถมอง
ผลของกำรประหยดัเช่ือมโยงสูส่ิง่ต่ำงๆรอบตวั (ประหยดัเงินให้ผูใ้ช้ ประหยดัไฟให้ชาติ รักษาบรรยากาศให้โลก) และ
สำมำรถก่อให้เกิดกำรลดรำยจ่ำยทำงด้ำนพลงังำนได้ 

 หลักความมีเหตุมีผล หมำยถึง กำรเลอืกใช้พลงังำนอยำ่งเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ โดยเลอืกใช้แหลง่พลงังำนที่เรำมี
อยูก่่อน  ก่อนเลอืกใช้พลงังำนท่ีต้องน ำเข้ำ 

 การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน หมำยถึง กำรพฒันำพลงังำนทดแทนจำกฐำนทรัพยำกร หรือ เศษวตัถเุหลือใช้ในชุมชน 
และสง่เสริมนวตกรรมพลงังำนจำกภมูิปัญญำชำวไทยด้วยกนัเอง 

 
อนึ่ง กำรวำงแผนพลงังำนจะเกิดควำมยัง่ยืนเพียงใดนัน้ จ ำเป็นต้องได้รับแรงกระตุ้นส่งเสริมสนบัสนนุ ที่เป็น

นโยบำยผลกัดันของภำครัฐ อันได้แก่ กระทรวงพลงังำน ที่จะเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรประสำนกำรท ำงำนของภำค
ประชำคม ซึง่ประกอบด้วย หนว่ยรำชกำรระดบัจงัหวดั องค์กรพฒันำเอกชน สถำบนักำรศกึษำ องค์กำรบริหำรสว่นท้องถ่ิน 
และประชำชน เป็นต้น ทัง้นี ้เร่ืองของพลังงานคงมิอาจเป็นความรับผิดชอบของใครคนใดคนหน่ึง หากแต่ต้องเป็น
ส านึกหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรและความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกคนใน
ชาติ.   

โดยอำจสรุปแนวคิดหลกัได้ดงันี ้
1. สอดคล้องตำมแนวพระรำชด ำริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรลดกำรใช้จ่ำยด้ำนพลงังำนและสำมำรถผลิต

พลงังำนทำงเลอืกตำมศกัยภำพท้องถ่ิน 

2.  สอดคล้องตำมกฎหมำยรัฐธรรมนญู ที่มุง่เน้นให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร สร้ำงเสริม
ประชำธิปไตย และควำมเข้มแขง็ 

3. สอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล ในกำรขยำยผลกำรพฒันำคณุภำพชีวติของประชำชนในระดบัรำกแก้ว 
โดยเฉพำะกำรช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน 

4.  สอดคล้องตำมภำรกิจของกระทรวงพลงังำน ในกำรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและ
พฒันำพลงังำนอยำ่งมีดลุยภำพควบคูก่บักำรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและกำรมีสว่นร่วมของประชำสงัคม โดยกำรสง่เสริม
เทคโนโลยีพลงังำนทดแทนและกำรประหยดัพลงังำน กำรสร้ำงพนัธะสญัญำในกำรท ำงำน และกำรสร้ำงเครือขำ่ยวิทยำกร
ตวัคณูทัว่ประเทศ 

5.    บูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภำยในกระทรวงพลงังำน อนัได้แก่ กรมพฒันำ
พลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน ส ำนกังำนปลดักระทรวงพลงังำน ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กรมเชือ้เพลงิ
ธรรมชำติ และกรมธุรกิจพลงังำน ให้มีควำมสอดคล้องในทิศทำงเดียวกนั และมีประสทิธิภำพในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ดียิง่ขึน้  
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ตารางแสดงความแตกต่างของรูปแบบการวางแผนพลังงาน 
ระหว่างการวางแผนพลังงานที่ผ่านมากับการวางแผนพลังงานชุมชน 

หัวข้อ การวางแผนพลังงานที่ผ่านมา การวางแผนพลังงานชุมชน 

คนที่เก่ียวข้องในกำร
วำงแผน 
(Stakeholders) 

เจ้ำหน้ำที่สว่นกลำง และบริษัทท่ีปรึกษำ  
ไมเ่กิดพนัธกิจในกำรขบัเคลือ่นงำนโดยชมุชน 

ประชำคมในท้องถ่ิน อำจเป็นระดับจังหวัด 
เทศบำล ต ำบล เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงหรือผู้
ปฏิบตัิกำรจำกหนว่ยงำนรัฐหรือเอกชน เป็นต้น 
ร่วมท ำงำนโดยมีพันธกิจเป็นคณะท ำงำน
พลงังำน 

ระดบัของกำรมีสว่น
ร่วมของประชำคม 

ประชำชนมำร่วมรับฟังข้อมลูโดยภำพรวมวำ่
จะท ำโครงกำร มกีำรเสนอแนะและตกลงใน
ผลประโยชน์และสว่นได้สว่นเสยีเทำ่นัน้ 

ประชำชนมำร่วมกิจกรรมตลอดกระบวนกำร
ในกำรวำงแผนพลงังำนและตดัสนิใจวำ่จะท ำ
โครงกำรประเภทใด 

รูปแบบของโครงกำร วำงโครงกำรท่ีจะท ำมำก่อนแล้ว 
(Technology-based) 

โครงกำรท่ีจะเกิดขึน้เกิดจำกกำรตดัสนิใจโดย
ชมุชนเองในกระบวนกำรวำงแผนพลงังำน 

รูปแบบกำรตดัสนิใจ
ในกำรวำงแผน 

กำรตดัสนิใจออกจำกสว่นกลำง (Centralized) กระจำยกำรตดัสนิใจสูท้่องถ่ิน 
(Decentralized) 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำร
วำงแผน 

ใช้ระยะเวลำน้อยไมค่อ่ยยุง่ยำกชว่งวำงแผน ใช้ระยะเวลำนำนกวำ่กำรวำงแผนรูปแบบเดิม  

ปัจจยัด้ำนทรัพยำกร
ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ใช้งบประมำณน้อยชว่งกำรวำงแผน เพรำะ
อำศยักลุม่คนไมก่ี่กลุม่ 

ใช้งบประมำณมำกกวำ่ เพรำะต้องสร้ำงเวทีจดั
กระบวนกำรท ำควำมเข้ำใจกับกลุ่มชุมชน
หลำยครัง้ 

ข้อได้เปรียบ - ใช้เวลำรวดเร็วช่วงกำรจดัท ำแผน 
- ใช้งบประมำณน้อย 
 

-กำรส่งเสริมตำมแผนงำนง่ำยขึน้ เกิดควำม
ขัดแย้งน้อยและไม่รุนแรง เพรำะสำมำรถ
ยกระดบัควำมรู้ควำมสำมำรถของชุมชนเร่ือง
กำรบริโภคพลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
กำรจดักำร 
-ประชำคมเป็นผู้ จัดกำรแผน ซึ่งจะท ำให้กำร
พฒันำเป็นไปอยำ่งตอ่เนื่องได้ 

ข้อจ ำกดั - อำจเกิดผลกระทบ และควำมขดัแย้งจำกคน
ในท้องถ่ินท่ียงัไมม่คีวำมเข้ำใจ 
-กำรสง่เสริมตำมแผนไมเ่ป็นไปอยำ่งตอ่เนื่อง
และยัง่ยืน ควำมรู้ตำ่งๆ ไมถ่กูปลกูฝังลงสู่
ชมุชน 

- ใช้เวลำนำนในช่วงกำรจดัท ำแผน 
- ใช้งบประมำณมำกกวำ่ 
-ต้องอำศยัแรงของเจ้ำหน้ำที่ในกำรลงพืน้ท่ี
สร้ำงกระบวนกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจมำก 
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กระทรวงพลังงานกับการวางแผนพลังงานชุมชน 
จำกจดุเร่ิมต้นเลก็ๆ ในปี 2543 สมาคมเทคโนโลยทีี่เหมาะสมได้ร่วมกบัรัฐบำลเดนมำร์ก จดัท ำโครงกำร

พลงังำนยัง่ยืน ขึน้ในพืน้ท่ี 5 จงัหวดั คือ นครรำชสมีำ , สริุนทร์ , อบุลรำชธำนี , ร้อยเอ็ด และขอนแก่น  โดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัคือเพิ่มกำรใช้งำนของพลงังำนทำงเลอืก และก่อให้เกิดควำมยัง่ยืนแก่ชมุชน  

กำรวำงแผนพลงังำนในช่วงแรก สมำคมเทคโนโลยีที่เหมำะสมได้ ปรึกษำและท ำงำนร่วมกันหลำยฝ่ำย โดย
เฉพำะที่ส ำคญัยิ่งคือ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET) ที่ร่วมกนัก ำหนดแนวทำงและขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัในพืน้ท่ีแรก
คือ ต ำบลอโูลก จำกกำรท ำโครงกำรน ำร่องน ำทัง้ 5 แห่งแล้วพบว่ำประชำชนสว่นใหญ่มีทศันคติกบัเร่ืองพลงังำนเป็นเร่ือง
ไกลตวั แตห่ลงัจำกด ำเนินโครงกำรแล้ว มีกำรตระหนกัและปรับเปลีย่นทศันคติใหมเ่ก่ียวเร่ืองพลงังำนว่ำเป็นเร่ืองใกล้ตวัที่
ชมุชนหรือประชำชนสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรจดักำรเองได้  จำกนัน้ในปี 2546 สมำคมเทคโลยีที่เหมำะสม ได้รับทนุจำก 
กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษ์พลงังำน (พพ.) ให้จัดท ำโครงกำรกำรวำงแผนพลงังำน อีก 5 พืน้ที่ในจังหวดั
นครรำชสมีำ  

ต่อมาในปี 2548 กระทรวงพลังงาน ร่วมมือ รัฐบาลเดนมาร์ก จดัท ำโครงกำร Reginal Energy 
Planning โดยมีควำมมุ่งเน้น กำรสร้ำงศกัยภำพเจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำนพลงังำนภมูิภำคให้สำมำรถจัดท ำแผนพลงังำนใน
ระดบัชุมชน ระดบัจังหวดั และระดบัภมูิภำคได้ โดยโครงกำรดงักลำ่วได้มีกำรจัดท ำกำรวำงแผนพลงังำนจังหวดั ทัง้ 75 
จงัหวดั และกำรวำงแผนพลงังำนชมุชน ทัง้สิน้ 24 แหง่ จึงถือวำ่เป็นจดุเร่ิมต้น ปัจจบุนั ปี 2556 ได้เพิ่มจงัหวดับึงกำฬ เป็น
จงัหวดัที่ 76 และมีชมุชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรวำงแผนพลงังำน ตัง้แตปี่ 2548-2556 รวมทัง้สิน้ 1,095 ชมุชน 
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ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งแผนพลงังำนประเทศและแผนพลงังำนชมุชน 
 

 
 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินท่ีกระทรวงพลงังำนจดัท ำแผนพลงังำนชมุชนแตล่ะปี 

EB คือ Energy Balance 

แผนพลงังำนระดบัประเทศ 

แผนพลงังำนระดบัภมูิภำค 

แผนพลงังำนระดบัจงัหวดั 

แผนพลงังำนชมุชน 

ผู้ประเมินผลจำกภำยนอก 

ประชำชนในชมุชน NGO / สถำบนักำรศกึษำท้องถ่ิน 
 

แจง้จังหวัด
• ลักษณะของโครงการ
• การรับสมัคร ชมุชน
• การคัดเลอืก ชมุชน

สรรหาองคก์รเครอืขา่ย
• สถาบันการศกึษาในพืน้ที่
• องคก์รพัฒนาเอกชน

ลงนามความรว่ม TORลงนามความรว่ม MOU

ประชมุชีแ้จงการท างาน สพภ./พนจ./องคก์รเครอืขา่ย/ตัวแทนชมุชน

อบรมองคก์รเครอืขา่ย 
นักวางแผนโดย สนย.

อบรมตัวแทนชมุชน นักวางแผน
พลังงานชมุชนโดย สพภ.

พนจ./ องคก์รเครอืขา่ย
จดักระบวนการ

การวางแผนพลงังาน
ชุมชน

อบรมสพภ./องคกรเครอืขา่ย
EB / การประมวลผล โดยสนย.

ทมีประเมนิผลจากภายนอก
• กอ่นท าแผน
• ระหวา่งท าแผน
• หลังท าแผน/โครงการน ารอ่ง

• ประชมุชีแ้จง
• สรา้งทมีชมุชน
• เก็บขอ้มลู
• วเิคราะหข์อ้มลู
• สะทอ้นขอ้มลู
• ศกึษาดงูาน
• ร่างแผนพลงังาน
• ประชาพจิารณ์ จัดท าแผนพลงังาน
• ปฏบิตัติามแผน
• สรุปผล

ปฏบิตัติามแผนพลงังาน/
โครงการน ารอ่ง

สพภ.ประเมนิผล
กจิกรรม

สมัมนาใหญส่รปุโครงการ
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การวางแผนพลังงานชุมชน (Local Energy Planning)  
 

การวางแผนพลังงานชุมชนคืออะไร 
กำรวำงแผนพลงังำนชุมชน คือ กระบวนกำร

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำคมในกำรจัดกำรด้ำน
พลงังำน สิ่งแวดล้อม และแผนงบประมำณในท้องถ่ิน
ของตนเองให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึน้ในอนำคต โดย
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อท ำควำมเข้ำใจเร่ืองของ
พลงังำน ศึกษำเทคโนโลยีพลงังำนทำงเลือก รวบรวม
และวิเครำะห์ข้อมูลในชุมชน แล้วน ำมำประเมินหรือ
คำดกำรณ์ผลกระทบของระบบพลงังำนในอนำคตได้ 
จำกนัน้จึงมีกำรร่วมกนัวำงแผนปฏิบตัิกำรในกำรจดักำร
ด้ำนพลงังำนและสิง่แวดล้อม โดยคนในชมุชนนัน้เอง 

 แผนพลังงานเพื่อใคร   เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ถึงผู้มีผลประโยชน์หรือผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย จำกกำรวำงแผน
พลงังำนชมุชน สำมำรถแบง่ได้ 2 สว่นคือ คนในชมุชนและผู้ด ำเนินโครงกำร ซึง่แสดงดงัตำรำงด้ำนลำ่งนี  ้

ตำรำง  แสดงกำรวิเครำะห์บทบำทของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรวำงแผนพลงังำน 

ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง บำทบำทและหน้ำที่ ผลได้ผลเสยี 

คนในชมุชน ผู้น ำทำงกำร  ผู้ประสำนงำนในชมุชน 

 ประชำสมัพนัธ์โครงกำร 

 ร่วมท ำแผนพลงังำน 

 พิจำรณำเร่ืองงบประมำณกำรสำน
ตอ่งำนในอนำคต 

 มีโครงกำรทำงด้ำนพลงังำน 

 ไ ด้ ผล ง ำนกับทำ ง ก ำ ร และ
ลกูบ้ำน 

 ผู้ปฏิบตัิตำมแผนและตรวจสอบ 

ผู้น ำที่ไมเ่ป็น
ทำงกำร/ 
พอ่บ้ำนทัว่ไป 

 ผู้ประสำนงำนในชมุชน 

 ร่วมท ำแผนพลงังำน 

 ได้ควำมรู้เร่ืองพลังงำน   สร้ำง
อำชีพ 

 ได้พบปะแลกเปลีย่น 

 ผู้ปฏิบตัิตำมแผนและตรวจสอบ 

แมบ้่ำน  ให้ข้อมลูคำ่ใช้จ่ำยทำงด้ำนพลงังำน 

 ร่วมท ำแผนพลงังำน 

 ประหยดัคำ่ใช้จ่ำยด้ำนพลงังำน 

 ได้พบปะแลกเปลีย่น 

 ผู้ปฏิบตัิตำมแผน 

เยำวชน  กำรรณรงค์ในพืน้ท่ี 

 กำรเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี 

 ได้เรียนรู้เร่ืองพลงังำน  

 มีบทบำทตอ่ไปในอนำคต 
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ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง บำทบำทและหน้ำที่ ผลได้ผลเสยี 

คนในชมุชน กำรศกึษำ/ครู  ผู้ ป ระสำนงำนในชุมชนและตัว
เยำวชน 

 แหล่งรวบรวมและกระจำยควำมรู้
ควำมรู้ในชมุชน 

 ร่วมท ำแผนพลงังำน 

 หลกัสตูรพลงังำน 
 

รำชกำรในพืน้ท่ี / 
ผู้น ำทำงจิตวิญญำณ 

 สนบัสนนุแนวคิดและให้ก ำลงัใจ  สำมำรถสอดแทรกงำนใหม่ๆกบั
กลุม่หรือคณะท ำงำนพลงังำนได้ 

ผู้ ด ำ เ นิ น
โครงกำร 

  คอยประสำนงำนและจัดหำองค์
ควำมรู้รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม 

 จดัสรรงบประมำณด ำเนินกำร 

 ให้ค ำที่ปรึกษำ 

 ได้ผลงำน 

 เป็นท่ีรู้จกัในชมุชน 
 

   
  จำกตำรำงด้ำนบนนีจ้ะเห็นวำ่ ผู้ที่มีสว่นส ำคญัตอ่กำรวำงแผนพลงังำนคือตวัของชุมชนเองซึ่งผู้ด ำเนิน
โครงกำรจะมีหน้ำที่เป็นเพียงพี่เลีย้งคอยให้ค ำปรึกษำ เพรำะผู้ด ำเนินโครงไม่สำมำรถที่จะฝังตวัอยู่ในชุมชนได้ตลอดไป 
หำกกิจกรรมที่เกิดขึน้หลงัจำกจำกวำงแผนพลงังำนแล้วนัน้ไม่สำมำรถก่อให้เกิดควำมรู้สกึกำรเป็นเจ้ำของของชุมชนได้ก็
จะท ำให้โครงกำรท่ีเกิดไมม่ีควำมยัง่ยืนได้ในอนำคต 

  อย่ำงไรก็ตำม ในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงพลังงำนเพื่อให้กำรวำงแผนพลังงำนชุมชนบรรลุ
วตัถปุระสงค์และก่อให้เกิดควำมยัง่ยืนจึงได้แบ่งภำระหน้ำที่ในกำรร่วมกนัด ำเนินงำนดงันี ้
 

สถำนะ บทบำทหน้ำที ่ มำจำก 

นกัวำงแผนพลงังำนชมุชน 

 

 ประสำนงำนกบัคณะท ำงำนพลงังำนชมุชน  
พลงังำนจงัหวดั / ส ำนกังำนพลงังำนภมูิภำค /  ที่
ปรึกษำ 

 ร่วมจดักระบวนกำรและกิจกรรมตำ่งๆที่ พลงังำน
จงัหวดั/ ที่ปรึกษำ ด ำเนินงำน 

 จดัหำข้อมลูสถำนภำพประจ ำชมุชน 

 ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูขำ่วสำรตำ่งๆเก่ียวกบัโครงกำร 

ตวัแทนชมุชนท่ีทำง
ชมุชนคดัเลอืก อปท. 
ละ 4-5 คน 
 

 

คณะท ำงำน
พ ลั ง ง ำ น
ชมุชน 

คณะบริหำร 
 

 ก ำกบัและดภูำพรวมของกำรด ำเนินงำน 

 ผลกัดนัแผนพลงังำนชมุชนเข้ำสูแ่ผนพฒันำชมุชน 

 ประชำสมัพนัธ์โครงกำรให้เป็นท่ีรับรู้ 

คณะตวัแทนชมุชน 
และตวัแทนชำวบ้ำน 

ตวัแทนหนว่ยรำชกำร
ที่ส ำคญัในท้องถ่ิน 

คณะปฏิบตัิกำร  ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูขำ่วสำรตำ่งๆเก่ียวกบัโครงกำร 

 สนบัสนนุกำรด ำเนินงำนทกุขัน้ตอน 
คณะตวัแทนชมุชน 
และตวัแทนชำวบ้ำน  
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สถำนะ บทบำทหน้ำที ่ มำจำก 

ที่ปรึกษำ / ทีมพี่เลีย้ง / องค์กร
เครือขำ่ย 

 สนบัสนนุควำมรู้เชิงวิชำกำร 

 ผลกัดนัและร่วมจดักระบวนกำร กำรเรียนรู้ในกำร
จดัท ำแผนพลงังำนชมุชน 

สถำนบนักำรศกึษำใน
ท้องถ่ิน  
องค์กรพฒันำเอกชน 

พลังงำนจังหวัด  /  ส ำนักงำน
พลงังำนภมูิภำค 

 สนบัสนนุควำมรู้เชิงวิชำกำร 

 ผลกัดนัและร่วมจดักระบวนกำร กำรเรียนรู้ในกำร
จดัท ำแผนพลงังำนชมุชน 

 ก ำกบัและดแูลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

กระทรวงพลงังำน 

กระทรวงพลงังำน  สนบัสนนุองค์ควำมรู้ในกำรพฒันำศกัยภำพของนกั
วำงแผนพลงังำนชมุชน 

 จดัสรรงบประมำณ 

กระทรวงพลงังำน 

แผนพลังงานชุมชนที่ดีควรเป็นเช่นไร 
 เป็นแผนกำรจดัหำพลงังำนท่ีช่วยสง่เสริมควำมกินดีอยูด่ีของคนในพืน้ท่ี โดยจดัหำพลงังำนตำมควำม

ต้องกำรหรือเหมำะสม ไมม่ำก ไมน้่อยจนเกินไป และให้บริกำรพลงังำนในรำคำที่เหมำะสม 
 ช่วยสร้ำงงำนในท้องถ่ินที่มีกำรว่ำงงำนและน ำไปสูก่ำรพฒันำชนบท งำนใหม่อำจมำในรูปของกำร

จ้ำงผลติอปุกรณ์เพื่อกำรประหยดัพลงังำน  เคร่ืองมือทำงเทคโนโลยีเพื่อแปลงพลงังำน  อปุกรณ์ผลิต
พลงังำน  และเทคโนโลยีพลงังำนหมนุเวียน  ตลอดจนกำรน ำเชือ้เพลงิท้องถ่ินมำใช้ทดแทนพลงังำนท่ี
น ำเข้ำจำกภำยนอก   ทัง้นีก้ำรน ำแรงงำนท้องถ่ินและเชือ้เพลงิในท้องถ่ินมำใช้สะท้อนให้เห็นวำ่  เงินท่ี
ลงทนุเพื่อผลติพลงังำนยงัคงหมนุเวียนอยูภ่ำยในท้องถ่ิน 

 ลดกำรพึง่พำพลงังำนน ำเข้ำ  และบริกำรทำงพลงังำนอื่นๆ ท ำให้ลดหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้จำกภำยนอก
พืน้ท่ี  และท ำให้ชมุชนมีโอกำสตดัสนิใจด้วยตนเองมำกขึน้ 

 ลดปัญหำสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์โดยรวม  เป็นผลให้ลดปัญหำด้ำนสขุภำพด้วย 
 เป็นกำรสง่เสริมและพฒันำเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ตอ่พืน้ท่ี  เช่น เทคโนโลยีพืน้บ้ำน หรือกำรคิดค้น

เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยคนในประเทศที่สำมำรถสนองควำมต้องกำรใหม่ของชุมชนในกำรได้รับสินค้ำ
พลงังำนและวิธีกำรผลติที่ดีขึน้ 

 เกิดจำกกำรมีสว่นร่วมจำกทกุฝ่ำยในชมุชน 
ประโยชน์ที่ได้จากแผนพลังงานที่ดีต่อประเทศชาติ 

 มีพลงังำนใช้ตำมควำมต้องกำรอยำ่งเหมำะสม 
  ลดกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ 
  ช่วยสร้ำงงำนในท้องถ่ินและน ำไปสูก่ำรพฒันำชนบท 
  ลดปัญหำสิง่แวดล้อม  
  สง่เสริม พฒันำเทคโนโลยีพืน้บ้ำน พฒันำกำรคิดค้นเทคโนโลยีใหม ่ๆ โดยคนในชำติ 
  บรูณำกำรร่วมกบักำรพฒันำด้ำนอื่นๆ 
  สร้ำงกำรมีสว่นร่วมจำกภำคประชำชน 
  ยกระดบัทศันคติเพื่อกำรพึง่พำตนเอง 
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 ประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชน 
 เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และจิตส ำนกึด้ำนพลงังำน 
 สำมำรถแก้ไขปัญหำพลงังำนจำกระดบัรำกหญ้ำได้ 
 เกิดวิธีกำรจัดกำรทำงด้ำนทรัพยำกร และพลงังำนที่หลำกหลำย เนื่องจำกชุมชนสำมำรถเลือกใช้

วิธีกำรจดักำรหรือเทคโนโลยี ที่มีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกบัควำมต้องในท้องถ่ินของตนเอง 
 เกิดกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนพลงังำนในท้องถ่ินและ กำรเผยแพร่ ควำมรู้ 
 เกิดกำรสร้ำงงำน และพฒันำเทคโนโลยีท้องถ่ิน 
 มีกำรเช่ือมโยงวิเครำะห์กบัเร่ืองอื่นๆ ในชมุชน 
 ได้ฐำนข้อมลูกำรใช้พลงังำนระดบัต ำบลและเทศบำลเพื่อใช้ในกำรตอ่ยอดกำรวำงแผนพลงังำนระดบั

ภมูิภำคและประเทศตอ่ไป 
 แผนพลงังำนได้รับกำรบรรจเุข้ำแผนพฒันำของชมุชน 
 

เคร่ืองมือและกลไกในการวางแผนพลังงานชุมชน 
กระบวนกำรในกำรวำงแผนทัว่ ๆ ไปก็คือ เรำต้องรู้ปัจจบุนั มองเหน็อนำคต และรู้วำ่มีทำงเลอืกอะไรบ้ำง ท่ีจะท ำ

ให้เรำไมเ่ดินไปสูอ่นำคตที่เรำไมต้่องกำร กำรวำงแผนพลงังำนจงึต้องกำรเคร่ืองมือและกลไกทีจ่ะท ำให้เกิดแนวทำงเลอืก
อื่น ๆ ซึง่กำรวำงแผนพลงังำนชมุชน จะเคร่ืองมือและกลไกที่ส ำคญั ๆ ดงันี ้

สถานภาพพลังงาน (Energy Status)  

เป็นกำรศกึษำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัด้ำนพลงังำนของท้องถ่ิน  ซึง่ประกอบด้วย 

 การบริโภคพลงังานของส่วนต่าง ๆ เช่น บ้ำนเรือน  สถำนประกอบกำร   สถำนท่ีรำชกำร  เป็นต้น  
 ราคาค่าพลงังาน 

 แหล่งผลิตพลงังานในทอ้งถ่ินนัน้ ๆ และศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทน 

 ข้อมูลทัว่ไปของทอ้งถ่ินนัน้ ๆ  ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม 

สมดุลพลงังาน (Energy Balance) 

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้อธิบำยภำพรวมของกำรบริโภคพลงังำนในท้องถ่ิน ที่แสดงถงึกำรใช้พลงังำนประเภทตำ่ง ๆ กบั
อปุกรณ์เคร่ืองใช้และกิจกรรมอะไรบ้ำง และผลกระทบที่เกิดขึน้จำกกำรใช้พลงังำนนัน้ ๆ ในด้ำนเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมเป็น
อยำ่งไร โดยอำศยัข้อมลูจำกสถำนภำพพลงังำนเพื่อใช้วิเครำะห์หำทำงเลอืกหรือรูปแบบในกำรปรับเปลีย่นกำรใช้พลงังำน
ให้ยัง่ยืนตอ่ไปในอนำคต   

เทคโนโลยพีลังงานยั่งยนื (Sustainable Energy Technology) 

จำกหลกักำรแหง่ เทคโนโลยพีลงังานยั่งยนื (Sustainable Energy Technology) ที่วำ่  

 สะอาด เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ไมร่บกวนสมดลุของระบบนิเวศ 

 ทดแทนได้ใหม่ ใช้เชือ้เพลงิและวตัถดุิบที่สำมำรถจดักำรหมนุเวยีนผลติและใช้ได้อยำ่งไมม่ีวนัหมดไป 

 พอดี  กบัควำมต้องกำรใช้งำน ศกัยภำพแหง่ทรัพยำกรและกำรเรียนรู้เพื่อกำรจดักำรแบบพึง่พำตนเองของ
ท้องถ่ิน บนฐำนคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประสิทธิภาพสูง  ประหยดัทัง้ทรัพยำกร แรงงำนและคำ่ใช้จำ่ย 

 ง่าย เป็นเทคโนโลยีที่ไมซ่บัซ้อน ชมุชนสำมำรถจดักำรเองได้ 
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เทคโนโลยีที่จะเลอืกใช้ในกำรวำงแผนพลงังำน ควรเป็นเทคโนโลยีทำงเลอืกส ำหรับชมุชนเพื่อน ำมำใช้ทดแทน
เทคโนโลยีที่มีอยูเ่ดิม ให้เกิดกำรใช้พลงังำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ เทคโนโลยีทำงเลอืกในปัจจบุนัท่ีถกูกลำ่วถงึในภำคชนบท
และเกษตรกรรม เช่น เตำหงุต้มประสทิธิภำพสงู เตำเผำถำ่น 200 ลติร บอ่หมกักาำซชีวภำพ และเคร่ืองท ำน ำ้ร้อนพลงัแดด 
เป็นต้น 

ความพร้อมของชุมชน (Community) 

ชมุชนเป็นองค์ประกอบที่ส ำคญัในกำรวำงแผนพลงังำนชมุชน ดงันัน้ชมุชนต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมในกำร
วำงแผนและด ำเนินงำนตำมแผน ผู้ เข้ำร่วมวำงแผนในระดบัชมุชนจึงควรประกอบด้วยสมำชิกในชมุชน  ผู้น ำทัง้ทีเ่ป็น
ทำงกำรและไมเ่ป็นทำงกำร  กลุม่แมบ้่ำนและกลุม่ผู้ประกอบกำรในท้องถ่ินนัน้ ๆ นอกจำกนัน้ องค์กรบริหำรสว่นต ำบล 
ข้ำรำชกำรในท้องถ่ิน และผู้มีอ ำนำจที่จะสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของท้องถ่ินก็ควรจะได้มีสว่นร่วมในกระบวนกำรวำงแผน
นี ้  

นักวางแผนพลงังานชุมชน (Local Energy Planer) กับความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนา “คน” 
เป็นกลุม่คนท่ีคอยกระตุ้นกำรท ำงำนด ำเนินงำนของโครงกำรด้ำนแผนพลงังำนชมุชน กลุม่คนกลุม่นีจ้ะได้รับกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้อยำ่งลกึซงึจำก กระทรวงพลงังำน ไมว่ำ่จะเป็นเร่ือง พลงังำน ผลกระทบจำกกำรใช้พลงังำน 
เทคโนโลยีพลงังำน  กำรสร้ำงกระบวนกำรมีสว่นร่วม กำรเป็นวทิยำกรกระบวนกำรแบบมีสว่นร่วม เพื่อท่ีจะได้ถำ่ยทอด
องค์ควำมรู้ตำ่งๆสู ่พ่ีน้องในชมุชนตอ่ไป  

กำรพฒันำบคุลำกรด้ำนพลงังำนในท้องถ่ิน ถือเป็นหนึง่ในกลไกขบัเคลือ่นส ำคญัที่ท ำให้โครงกำรวำงแผน
พลงังำนฯประสบควำมส ำเร็จ ท ำให้เกิดทีมวิทยำกรกระบวนกำรวำงแผนพลงังำนระดบัท้องถ่ิน หรือเรียกสัน้ๆ วำ่”นกั
วำงแผนพลงังำนท้องถ่ิน” ขึน้ จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรวำงแผนพลงังำนฯกวำ่ 3 ปี กระทรวงพลงังำนได้มีกำรฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้ำงบทบำทด้ำนกำรเป็นนกัวำงวำงแผนพลงังำนให้กบับคุลำกรประจ ำท้องถ่ินไปแล้วกวำ่ 1,000 คน ใน 266 
ชมุชนทัว่ประเทศ  

กำรด ำเนินงำนของโครงกำรวำงแผนพลงังำนฯ จะเน้นท่ีกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ กำรคดิวิเครำะห์ผำ่น
กิจกรรมและประสบกำรณ์ของแตล่ะบคุคล จำกกำรศกึษำดงูำน กำรทดลองปฏิบตัิ คิดและตดัสนิใจบนฐำนข้อมลูด้ำน
พลงังำนท่ีเก็บโดยชมุชน ดงันัน้กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม ให้กบัชมุชน ถือเป็นบทบำทส ำคญัของนกั
วำงแผนพลงังำนท้องถ่ิน และทกัษะที่ใช้มำกและบอ่ยที่สดุของนกัวำงแผนพลงังำนก็คือ ทกัษะกำรเป็นวิทยำกร
กระบวนกำรแบบมีสว่นร่วม ซึง่ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจดัเวทีท่ีเอือ้ให้เกิดกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั
สำมำรถเช่ือมโยงประสบกำรณ์ท ำงำนของผู้ เข้ำอบรมตำมบริบทของท้องถ่ินตนเอง น ำไปสูก่ำรคิดแก้ไขปัญหำชมุชน
ร่วมกนั สำมำรถศกึษำชมุชน วิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำร มีภำวะควำมเป็นผู้น ำสำมำรถน ำพำประชำชนในท้องถ่ิน เพื่อ
จดัท ำแผนพลงังำนชมุชนบนพืน้ฐำนของกำรเห็นประโยชน์ร่วมกนั  

แผนผังแสดงองค์ประกอบที่ส าคัญของการเป็นวิทยากรกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 
การต ัง้ค าถาม 
ลงลกึ เชือ่มโยง 

การรบัฟงั 
-สังเกต/จับประเด็น 
-ความรูส้กึ 

วธิคีดิ 

ทกัษะพืน้ฐานของ 
“นกัวางแผนพลงังาน” 

บรรยากาศการเรยีนรูท้ ี่
เรยีบงา่ยเทา่เทยีม ทกัษะการสือ่สาร 

สต/ิความมัน่คงภายใน กระบวนการสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
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นักวางแผนพลังงานชุมชน จ ำเป็นต้องเข้ำใจถึง
หลกักำรและทกัษะกำรเป็นวิทยำกร โดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้
อย่ำงมีส่วนร่วม  บนควำมเช่ือมั่นว่ำทุกคนมีควำมรู้และ
ศกัยภำพในกำรเรียนรู้ ดงันัน้วิทยำกรกระบวนกำรจึงต้องมี วิธี
คิด (เข็มทิศ) ที่ชัดเจน เป็นระบบ สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำที่
เข้ำใจง่ำย มีทกัษะในกำรรับฟังอย่ำงลกึซึง้ ตัง้ค ำถำมอย่ำงลง
ลกึเพื่อค้นหำค ำตอบตำมสภำพควำมเป็นจริง  จบัประเด็นและ
เช่ือมโยงประเด็น รวมถึงกำรออกแบบกระบวนกำรหรือกิจกรรม
ผ่ำนประสบกำรณ์เพื่ อกระตุ้ นใ ห้ชุมชนเ กิด  กำรเ รียน รู้ 

นอกจำกนี“้นักวางแผนพลังงานชุมชน” จะต้องฝึกฝนภำวะควำมมัน่คงภำยในที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมอ่อนน้อม
ถ่อมตน วำงตัวเป็นกลำง มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถรองรับกับกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยตำมอำรมณ์
ควำมรู้สกึของคนในชุมชน สำมำรถสรุปควำมคิด กำรวิเครำะห์ประเด็นผลลพัธ์ต่ำงๆที่จะเกิดขึน้ของกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ ดงันัน้กำรฝึกฝนภำวะควำมมัน่คงภำยในพร้อมกบักำรค้นหำวิธีกำรคลีค่ลำยจดุออ่นเฉพำะของแตล่ะคนจึงเป็นสิ่งที่
ต้องท ำควบคูไ่ปด้วย  

จะเห็นวำ่ภำรกิจที่เหลำ่“นักวางแผนพลังงานชุมชน”ท ำนัน้   ต้องใช้พลงัควำมอดทนในกำรเรียนรู้ฝึกฝน อดทน
กบัค ำพดูที่อำจบัน่ทอนก ำลงัใจ หรือค ำถำมท้ำทำยลองภมูิ มีควำมกล้ำหำญที่จะเผชิญกบัควำมผิดพลำดที่เกิดขึน้ขณะจดั
เวที ต้องผ่ำนปัญหำอปุสรรคมำกมำยกว่ำจะก้ำวขึน้มำเป็นนกัจดัเวทีกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มภำคภมูิ  หลำยคนถึงแม้จะ
ไมไ่ด้จบกำรศกึษำในระดบัสงู ไมไ่ด้มีควำมรู้ผ่ำนมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบของรัฐ แต่สิ่งหนึ่งที่สมัผสัได้คือควำมรู้จำก
ประสบกำรณ์ชีวิต ควำมเคำรพซึ่งกนัและกนั ด้วยควำมสมัพนัธ์ที่เรียบง่ำยเท่ำเทียมในทีมงำน ปรำศจำกอ ำนำจบญัญัติ
จำกสงัคมแห่งชนชัน้ที่เป็นอุปสรรคส ำคญัในกำรเรียนรู้ร่วมกัน พวกเขำเหล่ำนีล้้วนมีจิตสำธำรณะของ  “นักวางแผน
พลังงานชุมชน” ที่มีควำมมุ่งมัน่ ตัง้ใจที่จะช่วยเหลือชุมชนของตนให้ด ำรงอยู่ได้ท่ำมกลำงวิกฤติปัญหำพลงังำนและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทอง คนภำยนอกอำจมองว่ำพวกเขำได้รับ
คำ่ตอบแทนจำกกระทรวงพลงังำนในฐำนะท่ีเข้ำมำเป็นสว่นหนึง่ของโครงกำรฯ แตแ่ท้จริงแล้วไมใ่ช่ กำรได้รับ “โอกาส” ใน
กำรพฒันำศกัยภำพ ตำ่งหำกคือสิง่ที่พวกเขำต้องกำร 

จำกวฒันธรรมท้องถ่ิน และส ำนกึดีที่มีคณุค่ำของพวก
เขำเหล่ำนี ้เมื่อน ำมำผสำนกับควำมรู้สำกลด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี   จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงบนพืน้ฐำนของ
ควำมเกือ้กูลกนัระหว่ำง มนษุย์ สงัคม และธรรมชำติ ที่ผ่ำนมำ
ควำมรู้ที่ไม่อิงฐำนวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญำท้องถ่ินจะเป็น
ควำมรู้ที่แยกส่วนขำดควำมเช่ือมโยง ไม่สำมำรถน ำไปสู่กำร
แก้ไขปัญหำชุมชนได้อย่ำงยัง่ยืน แต่ควำมเรียบง่ำยและลึกซึง้
เหลำ่นีค้ือคณุคำ่และเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คนเก่ง
และคนดี” ที่มีในท้องถ่ิน สู่กำรเป็น“นักวางแผนพลังงาน”ที่มี

สว่นผสมอนัลงตวัระหวำ่งควำมรู้ควบคูค่ณุธรรมและจริยธรรม  

 



  15 

ขัน้ตอนการท า การวางแผนพลังงานชุมชน 
กำรวำงแผนพลงังำนชมุชน จะประกอบไปด้วย 2 ช่วงหลกั ได้แก่ 
1. ช่วงแรก : กำรวำงแผนพลงังำน (Planning process) – เป็นช่วงเก็บข้อมลู วิเครำะห์ข้อมลูและเทคโนโลยี 

รวมทัง้สร้ำงศกัยภำพของชมุชนในกำรเรียนรู้เร่ืองพลงังำนและกำรวำงแผน ผลลพัธ์ที่ได้จะเกิดแผนทำงเลือกต่ำงๆ หรือที่
เรียกวำ่ Scenarios แล้วน ำแผนทำงเลอืกตำ่งๆ เหลำ่นีเ้ข้ำสูเ่วทีประชำคมเพื่อช่วยกำรตดัสนิใจว่ำจะเลือกแผนพลงังำนใด 
จำกนัน้ประชำคมจะร่วมกนัลงรำยละเอียดกิจกรรมที่น ำไปสูก่ำรปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมหรือ แผนปฏิบตัิกำร (Action plan) 
 2. ช่วงที่สอง : ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร (Action plan implementation) – ช่วงนีเ้ป็นช่วงของกำรน ำ
แผนปฏิบตัิกำรมำใช้จริงในชมุชนและเป็นขัน้ตอนส ำคญัที่ต้องอำศยัพลงัประชำคมในกำรผลกัดนัและขบัเคลือ่นงำนให้เกิด
ควำมตอ่เนื่อง กำรวำงแผนพลงังำนจะมีกำรด ำเนินงำนอยู ่2 ช่วงคือช่วงท ำแผนพลงังำน และช่วงด ำเนินงำนตำมแผน
และติดตำมประเมินผล ในที่นีจ้ะลงรำยละเอียดในช่วงแรกซึ่งเป็นช่วงในกำรท ำด ำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้แผนพลงังำน
ชมุชนออกมำ โดยสำมำรถสรุปขัน้ตอนของกำรวำงแผนพลงังำนชมุชนได้เป็น บัญญัติ 10 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน  

 เพื่อให้...ชมุชนเข้ำใจทีม่ำของโครงกำรและยอมรับกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

 เพื่อให้...ชมุชนเข้ำใจเร่ืองพลงังำนเบือ้งต้นมำกขึน้และเกิดควำมตระหนกัที่จะแก้ปัญหำร่วมกนั 

 เพื่อให้...ได้ตวัแทนอำสำสมคัรคณะท ำงำนพลงังำนของชมุชน 
ขัน้ตอนที่ 2 สร้างทีมคณะท างานพลังงานชุมชน  

 เพื่อให้...คณะท ำงำนพลงังำนของชมุชนมีควำมเข้ำใจและพร้อมผลกัดนักระบวนกำรขัน้ตอนกำร
ท ำงำนตลอดจนเป้ำหมำยของโครงกำรให้สมัฤทธ์ิผล 

ขัน้ตอนที่ 3 เก็บข้อมูลพลังงานในพืน้ที่ 

 เพื่อให้...ตวัแทนและเยำวชนมีสว่นร่วมกนัในกำรส ำรวจข้อมลูพลงังำนของชมุชนของตนเอง 
ขัน้ตอนที่  4 ประมวลผลข้อมูลจัดท าสถานภาพพลังงาน 

 เพื่อให้...ได้ข้อมูลพลงังำนของชุมชน ท ำให้ทรำบรอยร่ัวของกำรใช้พลงังำน (พืน้ฐำนของชุมชนและ
ข้อมลูพลงังำนในกำรน ำมำใช้วำงแผนพลงังำนบนพืน้ฐำนข้อมลูตอ่ไป)  

ขัน้ตอนที่ 5 สะท้อนข้อมูลพลงังานคนืสู่ชุมชน 

 เพื่อให้...ชมุชนได้รับรู้และตรวจสอบข้อมลูพลงังำนของชมุชนเอง ท ำให้ทรำบถึงปริมำณกำรใช้พลงังำน
ของคนในชมุชนวำ่มีบริมำณเท่ำใด และสญูเสียเงินไปกบักำรบริโภคพลงังำนประเภทต่ำงๆเป็นมลูค่ำ
เทำ่ใด ซึง่ขัน้ตอนนีม้ีสว่นส ำคญัที่จะท ำให้คนในชมุชนได้หนักลบัมำมองดวูิถีกำรใช้พลงังำนของตนเอง 
และตระหนกัวำ่ได้ใช้จ่ำยเงินไปกบักำรซือ้หำพลงังำนเป็นจ ำนวนมำกมำยมหำศำลซึง่หำกไม่มีกำรเก็บ
ข้อมลูก็จะไมม่ีทำงรู้ในเร่ืองเหลำ่นีเ้ลย 

ขัน้ตอนที่ 6 ศึกษาดูงานเทคโนโลยพีลังงานที่ยั่งยนื  

 เพื่อ...จดุประกำยควำมคิดและสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรใช้เทคโนโลยีพลงังำนยัง่ยืน 
ขัน้ตอนที่ 7 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าร่างแผนพลังงานระดับชุมชน 

 เพื่อให้...มีกำรวำงแผนหำทำงออกร่วมกนั ริเร่ิมกำรจดักำร เกิดแผนพลงังำนของชมุชน 
ขัน้ตอนที่ 8 ประชาพิจารณ์ร่างแผนพลังงานกับประชาชนเพื่อจัดท าแผนพลังงานฉบับสมบูรณ์ 

 เพื่อ...ขอควำมเห็นชอบของแผนจำกคนในชมุขนให้เกิดกำรยอมรับร่วมกนัจนได้แผนพลงังำนสมบรูณ์ 
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ขัน้ตอนที่ 9 ปฏิบัติตามแผนพลังงานที่วางไว้ (โครงการน าร่อง) 

 เพื่อ...น ำแผนพลงังำนชมุชนมำปฏิบตัิจริงตำมกิจกรรมตำ่งๆที่วำงไว้ 

 เพื่อให้...มีแผนปฏิบตัิกำรพลงังำน เกิดวิทยำกรตวัคณูพลงังำน 
ขัน้ตอนที่ 10 สรุปบทเรียนการท างานร่วมกัน 

 เพื่อ...ร่วมกันประเมินเร่ืองปัญหำอปุสรรค ผลที่เกิดขึน้ ผลกระทบและผลที่ได้รับ พร้อมวำงแนวทำง
ท ำงำนปีตอ่ๆ ไป 
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ผลกระทบจากยุทธศาสตร์ (การวางแผนพลังงานชุมชน) แนวใหม่ 
 

กำรวำงแผนพลงังำนท่ีเกิดจำกระดบัรำก
หญ้ำหรือชมุชนท้องถ่ิน เช่น เทศบำลต ำบล ชมุชน
เลก็ๆ นัน้ ก่อให้เกิดพฒันำกำรในกำรเรียนรู้ของชมุชน
ในด้ำนพลงังำน พร้อมๆ กบักำรปลกูฝังและ

ปรับเปลีย่นทศันคติของบคุคลทีใ่ช้พลงังำนอยำ่งรู้
คณุคำ่และเห็นควำมเป็นไปของสถำนกำรณ์พลงังำน
ที่เกิดขึน้ ซึง่ผลที่เกิดขึน้จำกยทุธศำสตร์แนวใหมน่ีไ้ด้
ก่อให้เกิดพลงัขบัเคลือ่นท่ีเป็นมติใิหมส่ ำหรับวงกำร

พลงังำนในประเทศไทย อนัได้แก่ 
 

1.เกดิพลังขับเคลื่อนด้านกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงาน และเกิดการปรับทัศนคตแิละจิตส านึกใน
การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 

จำกที่กลำ่วไว้ในตอนต้นวำ่เร่ืองพลงังำนเป็นเร่ืองไกลแต่ใกล้ตวั ดงันัน้ผู้ เข้ำร่วมวำงแผนพลงังำนสว่นใหญ่จึงไม่
ทรำบข้อมลูว่ำต ำบลของตนเองใช้พลงังำนไปเท่ำไร ด้ำนไหนบ้ำง เมื่อได้ทรำบข้อมลูเหลำ่นีเ้ข้ำจึงได้รู้ว่ำจริงๆแล้ว เร่ือง
พลงังำนเป็นเร่ืองใกล้ตวัมำกโดยส่งผลกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของตนเองอย่ำงชัดเจน ขณะเดียวกันก็เกิดควำม
ตระหนกัวำ่ปัญหำพลงังำนเป็นปัญหำที่วิกฤตตอ่ไปถ้ำไมแ่ก้ไข และกำรแก้ไขจะเกิดขึน้ได้จำกกำรลงมือท ำ และผลจำกกำร
ลงมือท ำนัน้ได้สง่ผลตอ่กำรปรับเปลีย่นทศันคติด้วยตวัของชมุชนเอง 

2. เกิดพลังขับเคลื่อนในการส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของคนในพืน้ที่ เมื่อคนในพืน้ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ที่จะเข้ำถึงแหลง่ควำมรู้และปรับประยกุต์ใช้สิง่รอบตวัเพื่อกำรผลติและใช้พลงังำนได้อยำ่งเหมำะสมและพอเพียง น ำมำซึ่ง
กำรยกระดบัควำมสำมำรถในกำรพึง่พำตนเอง และท ำให้กำรด ำรงชีวิตมีควำมสขุมำกขึน้  

3. เกิดพลังผลักดันด้านการสร้างงานในท้องถิ่นและน าไปสู่การพัฒนาชนบท จำกเทคโนโลยีที่เหมำะสม
ตอ่พืน้ท่ี ชมุชนจดักำรได้และท ำให้ชีวิตอยูด่ีมีสขุขึน้ ได้ก่อให้เกิดควำมต้องกำรของเทคโนโลยีเหลำ่นีม้ำกขึน้ กำรขยำยผล
เพื่อผลกัดนัได้ก่อให้เกิดกำรก่อตวัด้ำนกำรตลำดอยำ่งเป็นธรรมชำติโดยประชำชนในพืน้ที่เอง มีกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ใน
ท้องถ่ิน ซึ่งอำจเป็นกำรจ้ำงผลิตอปุกรณ์เพื่อกำรประหยดัพลงังำน  เคร่ืองมือทำงเทคโนโลยีเพื่อแปลงพลงังำน  อปุกรณ์
ผลิตพลงังำน  และเทคโนโลยีพลงังำนหมุนเวียน  ตลอดจนกำรน ำเชือ้เพลิงท้องถ่ินมำใช้ทดแทนพลงังำนที่น ำเข้ำจำก
ภำยนอก   ทัง้นีก้ำรน ำแรงงำนท้องถ่ินและเชือ้เพลิงในท้องถ่ินมำใช้สะท้อนให้เห็นว่ำ  เงินที่ลงทนุเพื่อผลิตพลงังำนยงัคง
หมนุเวียนอยูภ่ำยในท้องถ่ิน และสิง่เหลำ่นีจ้ะเป็นพลวตัอนัส ำคญัยิ่งตอ่ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจในระดบัมหภำค !  

4. เกิดภูมิต้านทานในการพึ่ งพาตนเอง ลดการพึ่ งพาพลังงานน าเข้า ภูมิต้ำนทำนนีไ้ด้ช่วยก่อเกิด
กระบวนกำรหรือวิธีกำรในกำรลดหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้จำกภำยนอกพืน้ท่ี  และท ำให้ชมุชนมีโอกำสตดัสินใจด้วยตนเองมำก
ขึน้ เช่น กองทนุเผำถ่ำนปลดหนี ้หรือกำรลดต้นทนุกำรผลติโดยกำรลดต้นทนุคำ่ใช้จ่ำยด้ำนพลงังำน 

5. เกิดภูมิต้านทานต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์โดยรวม เมื่อประชำชนได้มีเข้ำใจว่ำสิ่งรอบตวั
นัน้มีคุณค่ำและควำมหมำยอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิตแบบพึ่งพำตนเอง ท ำให้มุมมองและทศันคติในกำรหวงแหนและ
ต้องกำรปกป้องสิง่แวดล้อมมีมำกขึน้ สิง่เหลำ่นีจ้ะช่วยให้สงัคมอยูอ่ยำ่งยัง่ยืนได้แบบพึ่งพำอำศยักนั ผลที่สดุน ำมำซึ่งกำร
ลดปัญหำด้ำนสขุภำพและควำมอยูด่ีมีสขุของชมุชนด้วย 
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 6. เกิดพลังความคดิในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยทีี่เป็นประโยชน์ต่อพืน้ที่  พลงัจำกกำรสร้ำงสรรค์
ควำมรู้จำกกำรวำงแผนพลงังำนร่วมกนัก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ  ในชมุชน ไมว่ำ่จะเป็นรูปแบบกำรจดักำรพลงังำนใน
ชมุชนท่ีนำ่สนใจ ศิลปวฒันธรรม กำรประชำสมัพนัธ์ นวตักรรมใหมข่องเทคโนโลยีพลงังำนโดยชมุชน รวมทัง้อำชีพใหม่ก็
เกิดขึน้ 

7. เกิดพลังขับเคลื่อนภาคประชาคมและเกิดเครือข่ายด้านพลังงานเครือข่ายวิทยากรตัวคูณด้าน
พลังงานภาคประชาชน  โดยเมื่อชุมชนมีควำมรู้ มีข้อมลู และมีควำมตระหนกัถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้พลงังำน 
ควำมคิดในกำรมีสว่นร่วมในกำรแก้ปัญหำก็จะตำมมำ  

จำกกระบวนกำรในกำรวำงแผน
พลงังำนชุมชน ได้ท ำให้ชุมชนคิดแก้ปัญหำจำก
ระดบัใกล้ตวัโดยกำรใช้เทคโนโลยีทำงเลือกด้ำน
พลังงำน และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น 
ชุมชนมีโครงกำรริเ ร่ิมให้กลุ่ม บ้ำน วัด และ
โรงเรียนตวัอย่ำงในกำรประหยดัไฟฟ้ำ โดยกำร
เปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพกำรใช้งำน

ต ่ำ เช่น หลอดไส้ เป็นหลอดตะเกียบ และปรับปรุงพฤติกรรมกำรบริโภคพลงังำนให้มีควำมรับผิดชอบและมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกริเร่ิมโครงกำรประหยดัไฟฟ้ำแล้ว กำรน ำเตำหงุต้มประสทิธิภำพสงูและเตำเผำถ่ำนประสิทธิภำพสงูไปใช้ในชุมชน
ให้มำกขึน้ ก็จะช่วยลดจ ำนวนกำรใช้ต้นไม้มำท ำถ่ำนได้ สง่ผลให้เทคโนโลยีพืน้บ้ำน หรือกำรคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย
วิทยำกรตวัคณูในพืน้ที่ช่วยตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ของประชำชนในกำรได้รับสินค้ำพลงังำนและวิธีกำรผลิตที่ดีขึน้
อยำ่งทัว่ถึง เป็นไปตำมกลไกกำรตลำด และกำรกระตุ้นอปุสงค์อปุทำนด้ำนพลงังำน 

 
บทเรียนจำกกำรท ำงำนในระดบัพืน้ที่ ท ำให้เห็นว่ำ

ในมมุมองของชมุชนเร่ืองพลงังำนดเูหมือนเป็นเร่ืองที่ใกล้ตวั
เรำมำกเพรำะเป็นสิ่งที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับ
ชีวิตประจ ำวนัของเรำ ตัง้แต่ลืมตำตื่นจนกระทัง่เข้ำนอน ไม่
ว่ำจะเป็นกำรหงุหำอำหำร กำรเดินทำง และกำรท ำกิจกรรม
ต่ำงๆ พลงังำนเข้ำมำมีบทบำทส ำคญัอยู่ตลอดเวลำ แต่ใน
ขณะเดียวกันเร่ืองพลงังำนก็ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองที่ไกลตัว 
เป็นเร่ืองที่อยู่เหนือกำรควบคุม เช่น เมื่อเกิดไฟฟ้ำดบั เรำก็
แทบจะท ำอะไรไม่ได้เลย หรือเมื่อน ำ้มันที่ส่งมำขำยยัง
ท้องถ่ินของเรำหมด ก็ดูเหมือนว่ำเรำต้องรออย่ำงเดียว เมื่อเป็นเช่นนีพ้อพูดเร่ืองกำรวำงแผนพลงังำน จึงเป็นอะไรที่ดู
เหมือนจะเข้ำไปยุง่ด้วยยำกไมเ่หมือนกำรพฒันำท้องถ่ินในด้ำนอื่นๆ แตค่ณะท ำงำนวำงแผนพลงังำนรวมทัง้ชำวบ้ำนก็เห็น
พ้องต้องกนัวำ่ชมุชนจะเข้มแข็ง มีกำรพฒันำที่ยัง่ยืนได้นัน้ ประเด็นเร่ืองพลงังำนนบัว่ำมีสว่นส ำคญัต่อกำรก ำหนดทิศทำง
ดงักล่ำวโดยไม่อำจปฏิเสธได้ กำรรู้จักกำรวำงแผนพลงังำนจึงเป็นอีกยุทธศำสตร์หนึ่งของกำรพฒันำ เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็ง ควำมอยูด่ีมีสขุของชมุชนอยำ่งยัง่ยืน 
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สรุปได้วำ่ท้องถ่ินจะเข้มแข็งได้จ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผำ่นประสบกำรณ์กำรจริง ทัง้กำรศึกษำท ำควำม
เข้ำใจ กำรเก็บข้อมลูน ำมำวิเครำะห์ กำรตดัสนิใจก ำหนดแนวทำงและร่วมกนัลงมือปฏิบตัิ รวมทัง้กำรสรุปบทเรียน ติดตำม
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข บนพืน้ฐำนกำรมีสว่นร่วมของประชำชนในพืน้ที่ เพรำะกระทรวงพลงังำนตระหนกัแล้วว่ำ 
ปัญหำพลงังำนไม่ใช่ปัญหำใหญ่ที่ต้องแก้ไขเพียงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ยุทธศาสตร์การวางแผนพลังงานชุมชน โดยการ
น้อมน าพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมวิธีคิดและปฏิบัติ จึงเป็นค ำตอบ
ของกำรเร่ิมต้นแก้ปัญหำจำกท้องถ่ินเล็กๆ หลำยๆ แห่งรวมกัน จำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกคน ก็จะช่วยให้ลด
ปัญหำใหญ่คือ กำรขำดแคลนพลงังำน กำรเสียดุลกำรค้ำของประเทศและกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมลงไปได้ เป็นกำรหล่อ
เลีย้งสงัคมให้เป็นสงัคมแหง่ควำมรู้ที่มีควำมโปร่งใสและเข้มแข็งตอ่ไป   

 

จุดเปล่ียนเล็กๆ แต่ท าอย่างต่อเน่ืองมักส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่เสมอ ดังค าที่กล่าวไว้ว่า 
“เดด็ดอกไม้สะเทือนถงึดวงดาว” 

 

 
 
 
 



  20 

เสียงสะท้อนส่วนหน่ึงจากผู้มีส่วนร่วมการวางแผนพลังงานชุมชน  
 

การประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจโครงการวางแผนพลังงาน : “..สิง่ที่ผู้ช่วยนกัวำงแผนพลงังำน
กลบัมำจำกกำรอบรมดงูำน คือให้ควำมรู้กบัชำวบ้ำนทัง้ในสถำนที่มสัยิดทัง้เวทีกำรประชมุต่ำงๆ 
เวทีกำรประชมุมีทกุกระทรวงแทบทกุวนัก็ได้สอดแทรกเร่ืองพลงังำนทกุเวทีและขำ่วยำมเช้ำตำมหอ
กระจำยขำ่วทกุหมูบ้่ำน เป็นต้นมำนบัแตโ่ครงกำรเข้ำมำจนถึงปัจจบุนั ..”(ที่มำตวัแทนผู้ชว่ยนกั
วำงแผนอบต. เกตรี อ. เมือง จ. สตลู 7/8/50) 

 
 
 
 
สนใจเตาชีวมวลได้ทดลอง: “…เตำชีวมวลไมเ่หมือนเตำซุปเปอร์อัง้โลเพรำะซุปเปอร์อัง้โล
ลกัษณะกำรใช้งำนเป็นปกติธรรมดำทัว่ไป แตเ่ตำชีวมวล นำ่สนใจเพรำะมนัใช้ทอดไขด่ำวไมไ่ด้ 
มนัไมป่ระหยดั เตำชีวมวลควรใช้ในกิจกำรของร้ำนค้ำ ท่ีเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลำนำนเช่น
ทอดกล้วยแขก ขณะนีช้มุชนก็มีกำรทดลองใช้ในลกัษณะเปรียบเทยีบกนัอยูว่ำ่ถ้ำเรำใช้ไมห่นกั
เทำ่นีจ้ะให้ควำมร้อนนำนแคไ่หน นอกจำกสนใจเร่ืองกำรน ำไปใช้แล้วทำงชมุชนยงัสนใจใน
ประเด็นพึง่ตนเองด้ำนกำรผลติเพื่อใช้เอง..”(ที่มำตวัแทนผู้ชว่ยนกัวำงแผนอบต. เกตรี อ. เมือง 
จ. สตลู 7/8/50) 
 
 

บรรจุลงแผน อบต. : “…จะมี 3 โครงกำรหลกัของ อบต. ที่สง่ประกวด คือ โครงกำรหมูบ้่ำน home 
sty โครงกำรมคัเุทศน้อย และโครงกำรจดัท ำแผนพลงังำนชมุชน..” (ที่มำปลดัอบต. โนนทนั อ. เมือง 
จ. หนองบวัล ำภ ู19/6/50) 
 
 

 
คุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้: “…หลงัจำกได้รับควำมรู้จำกโครงกำรวำงแผนพลงังำนเดี๋ยวนี ้
เวลำขบัรถตำมหมูบ้่ำนเห็นเศษไม้ข้ำงทำงเป็นต้องเก็บกลบับ้ำนไปเผำถำ่น ถ้ำเป็นแตก่่อนคง
ไมส่นใจ หรือเห็นเกะกะขวำงตำก็เผำทิง้ เดี๋ยวนีไ้มไ่ด้แล้วเห็นประโยชน์ด้ำนพลงังำนทดแทน
จำกเศษวสัดเุหลอืใช้มำกขึน้ เศษไม้ทกุชิน้ผมเก็บหมดแม้แตข่ีเ้ลือ่ย ก็เพรำะได้จำกกำรดงูำน
กบัโครงกำรวำงแผนพลงังำน เรำเป็นผู้น ำชมุชนถ้ำไมเ่ร่ิมให้เป็นตวัอยำ่งก่อนแล้วใครจะเร่ิม 
และที่ส ำคญัเรำสบำยใจที่จะท ำ มีควำมสขุที่จะท ำ ถ้ำท ำแล้วมีควำมสขุมนัก็จะด ำเนิน กำรท่ี
ผมเข้ำมำร่วมโครงกำรไมไ่ด้กระทบอะไรกบัวิถีชีวิตผม ไมใ่ช้ถกูบงัคบัแตว่ำ่ แตว่ำ่ผมรักชอบท่ี
จะท ำ ถำมอะไรมำผมก็ตอบได้ กำรท ำอะไรโดยไมฝื่นใจมนัก็มีควำมสขุ…” (ที่สมำชิกอบต.นกัวำงแผน พลงังำนชมุชน 
อบต. ก ำแพงดิน อ. สำมง่ำม จ. พิจิตร 18/7/50) 
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อาวุธทางปัญญา: “…โครงกำรวำงแผนพลงังำนเหมือนเป็นกำรศกึษำวิจัยแบบ “พำ” 
(พำท ำ) คือเน้นกำรมีสว่นร่วมของชมุชน  (PAR: Participatory  Action Research )
โครงกำรวำงแผนพลงังำนอนัดบัแรกต้องติดอำวธุทำงปัญญำให้กบัชมุชน แล้วศกึษำข้อมลู
ให้เห็นชดัวำ่ศกัยภำพด้ำนตำ่งๆของชมุชนมีอะไรบ้ำง แล้วกลุม่คนที่มีศกัยภำพท่ีมีอยูใ่น
ชมุชนท่ีอำสำเข้ำมำท ำงำนมีใครบ้ำง แล้วจึงเข้ำไปเติมเต็มในเร่ืองของควำมรู้ว่ำมีเร่ือ
อะไรบ้ำง แล้วหลงัจำกนัน้มำชมุชนก็มำคิดกนัเองวำ่ชมุชนจะท ำอะไร เมื่อนัน้จะสำมำรถ

ตอบโจทย์ได้วำ่เป้ำหมำย หรือกำรสนบัสนนุด้ำนเทคโนโลยีของโครงกำรวำงแผนพลงังำนท่ียั่งยืนคอือะไร (ที่มำ องค์
เครือขำ่ย  ส ำนกังำนพลงังำนภมูภิำคที่ 5 …” อบต. เขวำ อ. เมือง จ. มหำสำรคำม) 
 
 
“….ท ำงำนวำงแผนพลงังำนเหมอืนท ำบญุไปด้วยในตวัเพรำะเทคโนโลยีที่น ำไป
สนบัสนนุให้วดั เพื่อหงุต้มอำหำรเวลำประชมุอบรมหรืองำนทำงศำสนำเลีย้งชำวบ้ำน
หรือถวำยพระสงค์ …” (ที่มำ อบต.ทบัปริก เมือง กระบี)่ 
 

 

 

เทคโนโลยีที่เรียบงำ่ยท ำให้คนในครอบครัวได้มเีวลำอยู่ด้วยกนัคยุกนัมำกขึน้ เช่น นัง่
เฝ้ำเตำเผำถำ่น  ที่มำ องค์กรเครือขำ่ย ส ำนกังำนพลงังำนภมูิภำคที่ 12 
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ตารางแสดง รายละเอียดของการท าโครงการ การวางแผนพลังงานชุมชน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เนือ้หา กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลลัพธ์ ตัวบ่งชีข้องผลกระทบ การประเมิน หมายเหตุ 

1. ประชมุชีแ้จง
โครงกำร กำร

วำงแผนพลงังำน
ชมุชน 

1.1 ประชมุ
ประสำนงำนขอ
ควำมร่วมมือ  

 เพ่ือเป็นกำรส ำรวจเบือ้งต้นของพืน้ที่
เป้ำหมำยในกำรท ำงำน 

 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในพืน้ที่ก่อน
กำรท ำงำนจริง 

ท ำไมต้องมีกำร
วำงแผนพลงังำน 
ผลที่ได้รับหำกมีกำร
วำงแผนพลงังำน 

บรรยำย 
แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเร่ืองพลงังำน 
จดันิทรรศกำรยอ่ยๆ
เร่ืองพลงังำนและ
เทคโนโลยีพลงังำน
ยัง่ยืน 

อบต.,ผู้ ใหญ่บ้ำน
,แกนน ำชมุชน 

คร่ึงวนั / 1วนั   สงัเกตจำกกำร
แลกเปลี่ยนหรือ
ซกัถำม 

กำรนดัขอควำม
ร่วมมือ อำจเป็น
กำรแทรกในที่
ประชมุของชมุชน 
หรือของต ำบล
นัน้ๆ 

1.2 ระดบัผู้น ำที่
เป็นทำงกำร/ไม่
เป็นทำงกำร,ครู,
แมบ้่ำน
,เยำวชน 

 เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมเข้ำใจถึงปัญหำเร่ือง
พลงังำน และสำมำรถเช่ือมโยง
ปัญหำพลงังำนกบัปัญหำเศรษฐกิจ 
สงัคม และ สิ่งแวดล้อมได้ 

 เพ่ือชีแ้จงให้ผู้ เข้ำร่วมเข้ำใจ       
วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย และขัน้ตอน
ตำ่ง ๆ ของโครงกำรจดัท ำแผนระดบั
ต ำบล 

 เพ่ือคดัเลือกตวัแทนชมุชนที่จะ
สำมำรถเข้ำร่วมกระบวนกำรของ
โครงกำรฯ ได้อยำ่งตอ่เน่ือง เชน่ 
กำรศกึษำดงูำน กำรเก็บข้อมลู กำร
ร่วมประชมุจดัท ำแผนต ำบล กำร
รณรงค์และสง่เสริมกิจกรรม เป็นต้น 

กำรวำงแผนพลงังำน
คืออะไร  ท ำไมต้องมี
กำรวำงแผนพลงังำน 
 นโยบำยประเทศ สู่
ท้องถ่ิน 
พลงังำนคืออะไร 
ผลกระทบจำกกำรใช้
พลงังำน 
ขัน้ตอนกำรท ำงำน
ของโครงกำรกำร
วำงแผนพลงังำน 
 

แบง่กลุม่ยอ่ยตำม
ประเภทพลงังำน 
(ไฟฟ้ำ แกาส  น ำ้มนั 
ฟืน,ถ่ำน ) เพ่ือระดม
สมอง 
ตวัแทนน ำเสนอ 

   ตวัแทนแตล่ะ
หมูบ้่ำน หมูบ้่ำน
ละ่  6 คน โดย
ควรเป็น ผู้น ำ
ทำงกำร 2 คน  
ผู้น ำไมเ่ป็น
ทำงกำร 2 คน 
แมบ้่ำน/เยำวชน 
2 คน หรือ
ผู้สนใจทัว่ไป 

1  วนั ผู้ประสำนงำน 2 
คน/หมูบ้่ำน และ
มีกำรประกำศใน
หอ กระจำยข่ำว
ของหมูบ้่ำน 

ผู้ เข้ำร่วมสำมำรถระบุ
ปัญหำพลงังำน ในระดบั 
/ครัวเรือน/หมูบ้่ำน/ต ำบล  
มีควำมพร้อมในกำรร่วม
โครงกำร 
มองเห็นแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำ 

ดกูำรแสดงออก 
กำรน ำเสนอปัญหำ 

  ควรระบบุ
ภำระกิจของผู้
ประสำนงำน คือ
สำมำรถกิจกรรม
กบัเรำได้ตลอด
และมีกำร
ถ่ำยทอดข้อมลู
จำกหน่วยงำนสู่
ชมุชน / สำมำรถ
คดัเลือก
อำสำสมคัรในกำร
เก็บข้อมลูชมุชน 
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 2. สร้ำงทีม
คณะท ำงำน
พลงังำนชมุชน 

2.1 อบรมผู้ชว่ย
นกัวำงแผน
พลงังำนชมุชน 

 เพ่ือสร้ำงศกัยภำพของ จนท.อปท.
และผู้ที่สนใจในกำรร่วมกระบวนกำร 

 เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผน
พลงังำนให้กบัผ๔ที่สนใจ 

 กระบวนกำรกำร
วำงแผนพลงังำน  
ขัน้ตอนกำรวำงแผน  
แบบสอบถำม 
พลงังำนยัง่ยืน และ
เทคโนโลยีพลงังำน
ยัง่ยืน 

 บรรยำย และทดลอง
ปฏิบตั ิ

จนท.อปท. 
ผู้สนใจทัว่ไป 
ประมำณ 10-15 
คน 

3 วนั  ได้นกัวำงแผน
พลงังำนชมุชน 
ประจ ำพืน้ที่ที่
คอยประสำนงำน
ให้ควำม
ชว่ยเหลือกบั
วิทยำกร
ภำยนอก 

    

3. เก็บข้อมลู 3.1  อบรม
อำสำสมคัร 

 เพ่ือให้เยำวชนในชมุชนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในเร่ืองพลงังำนและ
สำมำรถวิเครำะห์กำรใช้พลงังำนได้ 

 เพ่ือให้เยำวชนมีควำมเข้ำใจในกำร
เก็บแบบสอบถำม 

 เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนเป็นกลุม่ของ
เยำวชนในพืน้ท ี

แนะน ำโครงกำร , 
ควำมส ำคญัของ
ข้อมลู,พลงังำน,กำร
คิดคำ่ไฟฟ้ำ,หน่วย,
กำรกรอก
แบบสอบถำม,กำร
จดัแบง่โซนในกำร
เก็บข้อมลู) 

บรรยำยและแนะน ำ
,ลองปฏิบตัิ,วิธีกำรเก็บ
แบบสอบถำม และกำร
ตรวจสอบ 

เยำวชนในพืน้ที ่ คร่ึงวนั (5 ครัง้)  
5  จดุ 

10 
แบบสอบถำม/
คน 

มีกำรทดลองท ำและ
ตรวจสอบกนัเอง 

 ในแตล่ะครัง้/จดุ 
ขึน้อยูก่บั
ภมิูศำสตร์ของ
ต ำบล 
เลือกหวัหน้ำกลุม่
เพ่ือเป็นผู้
ตรวจสอบงำน 

3.2 เก็บและ
รวบรวมข้อมลู 

 เพ่ือศกึษำกำรใช้พลงังำนของชมุชน 
ในด้ำนชนิด/ปริมำณ/กำรน ำมำใช้
งำนและศกัยภำพด้ำนพลงังำน
ทดแทนในชมุชน 

 เพ่ือเป็นกำรเตรียมข้อมลูที่ใช้ในกำร
วำงแผนพลงังำน 

 เยำวชนแบง่พืน้ที่ใน
กำรเก็บข้อมลูโดยมี 
หวัหน้ำกลุม่ในกำรเก็บ 

เยำวชนในพืน้ที ่ 15 – 25 วนั มีกำรตรวจสอบ
และสง่กลบัไปท ำ
ใหม ่

ชำวบ้ำนรับรู้วำ่มีกำรเก็บ
ข้อมลูเร่ืองพลงังำน เป็น
กำรสร้ำงกระแสเร่ือง
พลงังำนไปในตวั 

 รำคำคำ่เก็บข้อมลู 
แล้วแตค่วำม
เหมำะสมของ
พืน้ที่ 

4. ประมวลข้อมลู  เพ่ือจดัเรียงข้อมลเป็นหมวดหมูง่ำ่ย
ตอ่กำรเข้ำใจ และเตรียมลงในสมดลุ
พลงังำน 

สิ่งที่ได้จำกข้อมลูคือ 
ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน/
ปริมำณ /มลูคำ่,กำร
น ำไปใช้งำน 

เจ้ำหน้ำที่น ำข้อมลูดบิ
มำประมวลใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 10 – 15  วนั  ข้อมลูที่ถกู
วิเครำะห์รำย
หมูบ้่ำน และ
รวมทัง้ต ำบล 

  ต้องอำศยั
ผู้ เช่ียวชำญในกำร
ตรวจสอบ 
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5. คืนข้อมลูสูท้่องถ่ิน  เพ่ือให้ชมุชนรับรู้ถึงข้อมลูในกำร
บริโภคพลงังำนของตน ทัง้ในด้ำน
ปริมำณ มลูคำ่ที่ใช้ และสถำนกำรณ์
พลงังำนทัว่ไป 

 เพ่ือเกิดกำรวิเครำะห์ร่วมกนัในกำร
หำแนวทำงกำรใช้พลงังำนที่ถกูต้อง
และแนวทำงในกำรวำงแผนพลงังำน 

 เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ทีส่นใจ
เข้ำมำร่วมโครงกำรฯ 

ผลกำรประมวลผล,
จดัท ำตำรำงแยก
ประเภทแยกรำย
หมูบ้่ำน,โยงผลเสีย
ของพลงังำนและ
คำ่ใช้จำ่ย 

เปิดวงเสวนำของกำร
ให้ข้อมลู ข้อมลูที่ให้
ควรเป็นหน่วยที่งำ่ยตอ่
กำรเข้ำใจ เชน่ บำท,
ลิตร,กิโลกรัม เป็นต้น 

ชำวบ้ำนที่มีเวลำ
วำ่งและสนใจ 

1 วนั  5 จดุ      
(5 – 7 วนั) 

มีกำร
เปรียบเทียบ
ระหวำ่งหมูบ้่ำน,
ก ำหนด
คณุสมบตัขิองผู้
ที่จะไปศกึษำดู
งำน บ้ำนละ 4 
คน 

ชำวบ้ำนรู้สกึมีสว่นร่วม มี
กำรแสดงควำมคิดเห็น 
เชน่ ควำมประหยดั ควำม
ฟุ่ มเฟือย ,มีผลกระทบตอ่
ชำวบ้ำนอยำ่งไร,สรุป
ภำพรวมของกระบวนกำร
ที่ผ่ำนมำและสิ่งที่จะท ำ
ตอ่ไป 

สงัเกตจำกกำร
แลกเปลี่ยนหรือ
ซกัถำม 

ท ำชว่งกลำงคืน  
ในแตล่ะจดุควรมี
อยำ่งน้อย 2  
หมูบ้่ำนเพ่ือเกิด
กำรเปรียบเทียบ 
ยกเว้นในกรณีที่
แตล่ะบ้ำนอยูไ่กล  
ควรระดมชำวบ้ำน
มำให้มำกที่สดุ 

6. ศกึษำดงูำนเทคโนโลยีพลงังำน
ทำงเลือก 

 เพ่ือให้กลุม่เป้ำหมำย ได้เรียนรู้กำรใช้
เทคโนโลยีพลงังำนยัง่ยืน  ที่ใช้ในกำร
ประหยดัพลงังำน  โดยกำรใช้
เทคโนโลยีทำงเลือก และกำรน ำ
พลงังำนหมนุเวียนมำใช้ 

 เพ่ือให้กลุม่เป้ำหมำยได้มีกำร
แลกเปลี่ยนและวิเครำะห์เทคโนโลยี
พลงังำนยัง่ยืน ถึงควำมเหมำะสมใน
กำรน ำไปใช้งำนในพืน้ทีข่องตน 

 
 

RET ตำ่งๆ  , รูปแบบ
กำรจดักำรวำงแผน
พลงังำน,วิเครำะห์
ประเภทเทคโนโลยี
(Single 
Technology) 

ดงูำนนอกสถำนที่,
แบง่กลุม่ดงูำนแตล่ะ
เทคโนโลยี 
จดัแบง่เวลำดงูำน 
ประชมุสรุปและ    
สนัทนำกำรให้ชดัเจน 
คืนสดุท้ำยมีกำรพดูคยุ
แลกเปลี่ยน วิเครำะห์
ควำมเหมำะสมของ 
RET 

4 คน/หมูบ้่ำน ,
กลุม่อบต./ผู้ ใหญ่ 
,ครู,เยำวชน รวม
ประมำณ 40 - 
60 คน 

3 วนั 2 คืน ระบบุ RET ที่
เหมำะสมกบั
ชมุชน ,ระบบุ 
RET ที่เหมำะสม
กบัครัวเรือน,ระบ ุ
RET ที่เหมำะสม
กบักำร
ประกอบกำร 

เกิดแรงจงูใจที่จะท ำตอ่ไป
และขยำยผล,เร่ิมมอง
ภำพแบบบรูณำกำรที่เป็น
ระบบและแผนของชมุชน
และครัวเรือน,เห็นกำรใช้
ทรัพยำกรจำกภำยนอก
และภำยใน/เห็นศกัยภำพ
ของทรัพยำกรภำยใน
ชมุชน,ตระหนกัถึงกำร
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกร 

ดกูำรแสดงออก,ดกูำร
มีสว่นร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น,ไมน่ัง่กิน
เหล้ำ / พดูคยุเร่ืองไร้
สำระ 

เช็ควนัหวยออก
,เวลำไมค่วรแน่น
เกินไปควรมี
ชว่งเวลำที่ได้
พกัผ่อน 
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7. ประชมุวำงแผนพลงังำนชมุชน  เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมประชมุได้มีกำร
แลกเปลี่ยนและวิเครำะห์ กำรจดั
กำรพลงังำนที่เหมำะสมกบัชมุชน
ตนเองและน ำไปสูก่ำรปฏบิตัิจริงได้ 

ล ำดบักระบวนทีผ่่ำน
มำ,สรุปผลที่ผ่ำนมำ,
ทบทวนควำมเข้ำใจ,
วิเครำะห์กิจกรรมที่
จะท ำโดยดปัูจจยั
ตำ่งๆ (เทคโนโลยี
,ทรัพยำกร,ปัญหำ),
ทำงออกด้ำนพลงังำน
ในฝัน,จดัล ำดบั
ควำมส ำคญัของแผน
ที่จะท ำโดยวิเครำะห์
จำกปัจจยัตำ่งๆ ( เงิน
,เวลำ,แรงงำน), 
เคร่ืองมือกำร
วิเครำะห์พลงังำนคือ
สมดลุพลงังำน 

แบง่กลุม่ระดมสมอง ,
แยกเป็นระดบัชมุชน
และครัวเรือนจำกนัน้
คอ่ยรวมเป็นระดบั
นโยบำย 
โดยสำมำรถแบง่ได้ 5 
ประเด็น  
1. สร้ำงจิตส ำนกึกำร
ประหยดัพลงังำน 
2.สนบัสนนุกำรใช้
เทคโนโลยีพลงังำน
ทำงเลือก  
3. กำรสร้ำงฐำนอำชีพ
ในชมุชน 
4. กำรพฒันำบคุลำกร  
5. ฟืน้ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 – 6  คน/
หมูบ้่ำน ,กลุม่
อบต./ผู้ ใหญ่ ,ครู  
เยำวชน แมบ้่ำน 
กลุม่อำชีพ ผู้น ำ
ทำงจิตวิญญำ 
ปรำญช์ชำวบ้ำน 
ประมำณ 40 - 
60 คน 

2 วนั ได้แผนวำ่จะท ำ
อะไร,
วตัถปุระสงค์,ได้
เป้ำ,กิจกรรมที่จะ
ท ำ 

เกิดคณะท ำงำนของ
ประชำคมเพ่ือจดัท ำ
แผนปฏบิตัิกำรประมำณ 
20 - 25 คน, พนัธะร่วมที่
จะท ำให้ส ำเร็จ,มำตรกำร
กำรใช้พลงังำนให้
เหมำะสม เชน่ ลดไฟฟ้ำ
ลง 3 % เป็นต้น 
กำรบรรจแุผนพลงังำนเข้ำ
สูแ่ผนพฒันำอปท. 

 ก ำหนดคณุสมบตัิ 
,เจ้ำหน้ำที่ข้อมลู 
E&E , อำสำสมคัร
ท้องถ่ิน 

 8. ประชมุรับฟังควำมคิดเห็น   เพ่ือเปิดโอกำสกำรมีสว่นร่วมของทกุ
ภำคสว่นของชมุชนในกำรยอมรับ
แผนพลงังำนที่จะเกิดขึน้ 

 เพ่ือปรับแผนพลงังำนให้มีตรงตำม
ควำมต้องกำรของชมุชน 

 เพ่ือประชำสมัพนัธ์โครงกำรให้
ประชำชนได้รับทรำบ 

กิจกรรมที่ผ่ำนมำ
ข้อมลูพลงังำนชมุชน 
ร่ำงแผนพลงังำน  

บรรยำย แบบมีสว่น
ร่วม ซกัถำม  

ประชำชนทัว่ไป 
ประมำณ 80 -
100 คน 

คร่ึงวนั  ได้แผนพลงังำน
ที่มีควำม
เหมำะสมกบั
พืน้ที่ และได้
โครงกำรน ำร่อง 

ได้โครงกำรน ำร่องพร้อม
ผู้ รับผิดชอบ 
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9. กำรปฏิบตัิงำนตำมแผนงำนที่
วำงไว้  
 

 เพ่ือให้เกิดกำรลดกำรใช้พลงังำนลง
จำกเดิม โดยถือกำรปฏิบตัิตำมแผนที่
ก ำหนดขึน้มำ 

 

ผลกำรประชมุครัง้ที่
แล้ว 

ประชมุร่วม มีกรอบ
โครงกำร 

คณะท ำงำน 20 - 
25 คน 

1 – 2  ปี แผนพลงังำนที่
ปฏิบตัิโดยมี
ตวัชีว้ดัที่ชดัเจน ,
ผู้ รับผิดชอบ
ประจ ำกิจกรรม, 
Change agent) 

ก ำหนดปัจจยัเพ่ิมเติมเชน่
,ควำมรู้ RET ,ทกัษะ,
อปุกรณ์เสริม, เงินทนุมำ
เสริมกิจกรรม 

 ควรท ำแบบ
ประเมินผลและ
แบบกำรติดตำม
งำนไว้ด้วย 

 10 สรุปประเมินผลกำรด ำเนินงำน  เพ่ือร่วมกบัชมุชนในกำรถอดบทเรียน
จำกกำรท ำงำนร่วมกนั 

 เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำนของ
ปีตอ่ไป 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำ  
ประสบกำรณ์กำรท ำ
แผนพลงังำนและ
โครงกำรน ำร่อง 

ประชมุ / เสวนำ คณะท ำงำนและ
ประชำชนที่สนใจ 

1 วนั ชดุประสบกำรณ์
กำรท ำงำนที่ผำ่น 
ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรปรับปรุงแผนพลงังำน
ในปีตอ่ๆไป 
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กระบวนการ ระยะยาวของการวางแผนพลังงานชุมชนเพื่อความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะทอ้นขอ้มลูสู ่
ชมุชนเพือ่ตรวจ
สอบขอ้มลูและ
กระตุน้ให ้
ชมุชน ไดรั้บ
ทราบขอ้มลู

การบรโิภคพลัง
งานของ 
ตนเอง

ประชาสั

มพันธ์
โครงกา
รฯ ผา่น
สือ่ตา่งๆ

ประกาศรับ 
สมัคร
ชมุชนที ่
สนใจเขา้
รว่ม 

โครงการ

คณะกรรมการคัดเลอืก
ชมุชนทีม่คีวามเหมาะสม
และความพรอ้มในการ เขา้

รว่ม โครงการ

ปฏบิัต ิ
ตาม

โครงการ
น ารอ่ง 

โดยมกีาร 
ก าหนด
บทบาท
ภาคสว่น
ตา่งๆ ใน
ชมุชน

สรปุผล
การด าเนนิ 
งาน และ
รว่มถอด
บทเรยีน
ของการ
ท างาน 
รว่มกัน

รับฟังความคดิ 
เห็นของ

ประชาชนใน
ชมุชน ถงึแผน
พลังงานชมุชน 
วา่คดิเห็น
อยา่งไรและ
แผนใด ควร
ไดรั้บการ 
ปฏบิัต ิ

กอ่น-หลัง 
รวมถงึ
คัดเลอืก 

โครงการน า
รอ่ง

ท าการรา่ง
แผน พลังงาน
ชมุชน  โดย
เนน้ตาม 
ความ

เหมาะสมและ
ศักยภาพทีม่ี
ของ ชมุชน 
ทัง้นีจ้ะแบง่ 
แผนเป็น 3 

ระยะ คอื ระยะ
น ารอ่ง ระยะ
กลาง และ

ระยะยาว และ
ผลักดันเขา้สู ่
แผนพัฒนา 
อปท.

ศกึษาดงูาน
เทคโนโลยี
พลังงาน
ยั่งยนื เพือ่
สรา้งการ 

เรยีนรูแ้ละจดุ
ประกาย
ความ คดิ

ของชมุชนใน
การรูจั้ก 

เทคโนโลยี
พลัง งาน
และ

การจัดการ

ประมวลผล
ขอ้มลู และ
สงัเคราะหข์อ้ 
มลูใหง้า่ยตอ่
การ เรยีนรูแ้ละ

เขา้ใจ

จัดเก็บ
ขอ้มลูชมุชน 
โดยความ
รว่มมอื ของ 
เยาวชนใน
พืน้ที ่ขอ้มลู
ตา่ง ๆ เชน่ 
รายไดข้อง 
ครัวเรอืน 
คา่ใชจ้า่ย
ของ 

ครัวเรอืน 
การบรโิภค
พลังงาน
ตา่งๆของ
ครัวเรอืน 
และขอ้มลู
ท่ัวไปของ 
ชมุชน เป็น

ตน้

ชมุชนสง่ตัวแทน
เพือ่ท า การ
ฝึกอบรมสรา้ง
ทมีงาน ในการ
จัดท าโครงการฯ 
ภายใตช้ือ่ นัก
วางแผน

พลังงานชมุชน
ตัวแทนชมุชนละ 

5 คน
นักวางแผน

พลังงานชมุชน
จะรว่มกับพนจ.
และองคก์ร 

เครอืขา่ยในการ
จัดกระบวน การ
การเรยีนรู ้และ
กจิกรรมตา่งๆ
ของโครงการ

พนจ.รว่มกับ
เครอืขา่ย 

ประชมุชีแ้จง 
โครงการ 

วตัถปุระสงค ์
สิง่ทีช่มุชนจะ
ไดรั้บ และสิง่
ทีช่มุชนตอ้ง
รว่มรับผดิชอบ
ใน โครงการ 
กับ อปท.และ
ตัวแทน ชมุชน

ทีส่นใจ
ชมุชนทีส่นใจสง่ใบ
สมัคร เขา้รว่ม 
โครงการ

บทบาทของผูม้สีว่นรว่มในโครงการ
• พนจ.(พลังงานจังหวดั) จัดกระบวนการการเรยีนรูแ้ละอ านวย

ความสะดวกในการจัดท าโครงการ
• องคก์รเครอืขา่ย : ประสานงานระหวา่งนักวางแผนพลังงาน

ชมุชน กับ พนจ. ,สรา้งการมสีว่นรว่มของ ชมุชนในโครงการ 
• นักวางแผนพลังงานชมุชน : เขา้รับการฝึกอบรม , ประสานงาน

ในชมุชน , รว่มกับ พนจ.และองคก์รเครอืขา่ยในการจัดกจิกรรม 
เป็นวทิยากรประจ าพืน้ที่

ปีที ่
1

หวา่นเมล็ด

ปีที ่
2

เตบิโต

- จัดเก็บขอ้มลูประเมนิผล
- สรา้งฐานอาชพี
- บรูณาการเขา้การศกึษา
-สรปุบทเรยีน

• มกีารทบทวนแผนพลัง งานใหมจ่ากการจัดเก็บ ขอ้มลูพลังงาน
• ชมุชนสามารถสรา้งอาชพีไดจ้ากกจิกรรมการวาง  แผนพลังงาน
• มกีารสรา้งหลักสตูรทอ้ง ถิน่ทีม่กีารผสมผสานเรือ่งของพลังงาน
เขา้สูใ่นบทเรยีน
• ชมุชนแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และทบทวนการท างาน ของตนเองจาก
เวทสีรปุ บทเรยีน

- สรา้งศักยภาพวทิยากร กระบวนการดา้น
วางแผนพลังงานในชมุชน
- สรา้งศักยภาพวทิยากรดา้นการจัดการ 
เทคโนโลยพีลังงาน

ปีที ่
3

•เกดิวทิยากรกระบวนการดา้นการวางแผน
พลงังานอยา่งนอ้ยชมุชนละ 3 ทา่น
•เกดิวทิยากรดา้นเทคโน โลยพีลงังาน
ทดแทน อยา่งนอ้ยชมุชนละ 5 ทา่น

ขยายฐานราก

- ถา่ยโอนการจัดการทัง้
หมดใหก้ับคณะท างาน
พลงังานของชมุชน

 ชมุชนสามารถถา่ยทอด องคค์วามรูใ้หก้ับ
ชมุชน อืน่ๆขา้งเคยีงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม

ปีที ่
4

ออกผล

ประชมุชีแ้จง สรา้งทมี จัดเก็บขอ้มลู
ประมวลผล/
สะทอ้นขอ้มลูคนื รา่งแผนพลงังาน รับฟังความคดิเห็น ปฏบิตัโิครง

การน ารอ่ง
ศกึษาดงูาน สรปุผล
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ตารางแสดงรายช่ือชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2549 
ส ำนกังำนพลงังำนภมูิภำค พืน้ท่ีจดัท ำแผนพลงังำน จงัหวดั 

1 เทศบำลต ำบลหวัเวียง  อ.เสนำ   จ.พระนครศรีอธุยำ 
ต ำบลหนองน ำ้ส้ม  อ.อทุยั   จ.พระนครศรีอธุยำ 

2 เทศบำลต ำบลหนองแซง  อ.หนองแซง   จ.สระบรีุ 
ต ำบลมว่งงำม  อ.เสำไห้  จ.สระบรีุ 

3 เทศบำลต ำบลบำงคล้ำ  อ.บำงคล้ำ   จ.ฉะเชิงเทรำ 
ต ำบลโพธ์ิงำม อ.ประจนัตครำม  จ.ปรำจีนบรีุ 

4 เทศบำลต ำบลบ้ำนชฏัป่ำหวำย อ.สวนผึง้  จ.รำชบรีุ 
ต ำบลบ้ำนบงึ  อ.บ้ำนคำ  จ.รำชบรีุ 

5 เทศบำลต ำบลหินเหลก็ไฟ  อ.คเูมือง   จ.บรีุรัมย์ 
ต ำบลโคกวำ่น อ.ละหำนทรำย  จ.บรีุรัมย์ 

6 เทศบำลพระยืน  อ.พระยืน   จ.ขอนแก่น 
ต ำบลโนนอดุม  อ.ชมุแพ   จ.ขอนแก่น 

7 เทศบำลเมืองวำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อบุลรำชธำน ี

ต ำบลก่อเอ้  อ.เขื่องใน  จ.อบุลรำชธำน ี

8 เทศบำลต ำบลขำณวุรลกัษณบรีุ อ.ขำณวุรลกัษณบรีุ  จ.ก ำแพงเพชร 

ต ำบลกง  อ.กงไกรลำศ  จ.สโุขทยั 

9 เทศบำลวดัโบสถ์ อ.วดัโบสถ์  จ.พิษณโุลก 

ต ำบลวงัทอง อ.วงัทอง  จ.พิษณโุลก 

10 เทศบำลต ำบลอโุมงค์ อ.เมือง  จ.ล ำพนู 

ต ำบลองสวุรรณ อ.ดอกค ำใต้  จ.พะเยำ 

11 เทศบำลต ำบลจนัดี  อ.ฉวำง  จ.นครศรีธรรมรำช 

ต ำบลทุง่สง อ.นำบอน   จ.นครศรีธรรมรำช 

12 เทศบำลนครตรัง  อ.เมือง   จ.ตรัง 

ต ำบลนำทำ่มเหนือ  อ.เมือง  จ.ตรัง 
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ตารางแสดงรายช่ือชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2550 

ล ำดบั สพภ จงัหวดั ต ำบล/เทศบำลต ำบล อ ำเภอ 

1 

1 

พระนครศรีอยธุยำ อบต.ดอนหญ้ำนำง ภำชี 
2 อำ่งทอง อบต.ศรีบวัทอง แสวงหำ 
3 สมทุรปรำกำร อบต.บำงโปรง เมือง 
4 นนทบรีุ อบต.บำงสทีอง บำงกรวย 
5 ปทมุธำน ี อบต.ศำลำครุ หนองเสอื 
6 ปทมุธำน ี อบต.คลองหก  คลองหลวง 
7 

2 

สระบรีุ  อบต.พกุร่ำง พระพทุธบำท 
8 ลพบรีุ    อบต.โพตลำดแก้ว  ทำ่วุ้ง 
9 สงิห์บรีุ    อบต.คอทรำย   คำ่ยบำงระจนั   
10 ชยันำท  อบต.หนองแซง     หนัคำ    
11 สพุรรณบรีุ   อบต.พลบัพลำไชย      อูท่อง    
12 นครนำยก    อบต. เกำะหวำย     ปำกพล ี   
13 

3 

ปรำจีนบรีุ อบต.หนองโพรง ศรีมหำโพธ์    
14 ฉะเชิงเทรำ อบต.บ้ำนซอ่ง พนมสำรคำม 
15 จนัทบรีุ  เทศบำลต ำบลบำงกะจะ   เมือง 
16 ชลบรีุ อบต.โคกขีห้นอน พำนทอง 
17 ตรำด อบต.ห้วงน ำ้ขำว เมือง  
18 สระแก้ว อบต.หมำกฝ้ำย วฒันำนคร 
19 ระยอง อบต.หนองตะพำน บ้ำนคำ่ย 
20 

4 

รำชบรีุ อบต.หนองพนัจนัทร์ ก่ิงอ.บ้ำนคำ 
21 กำญจนบรีุ อบต.หนองสำหร่ำย พนมทวน 
22 นครปฐม ทต.ธรรมศำลำ เมือง 
23 สมทุรสงครำม ทต.อมัพวำ อมัพวำ 
24 สมทุรสำคร อบต.สวนส้ม บ้ำนแพ้ว 
25 เพชรบรีุ อบต.ถ ำ้รงค์ บ้ำนลำด 
26 ประจวบฯ อบต.ศิลำลอย ก่ิงอ.สำมร้อยยอด 
27 

5 

นครรำชสมีำ อบต.พลกรัง เมือง 
28 นครรำชสมีำ ทต.ดำ่นกวียน โชคชยั 
29 ชยัภมู ิ อบต.บุง่คล้ำ เมือง 
30 บรีุรัมย์ อบต.ศรีภมูิ กระสงั 
31 สริุนทร์ อบต.ตำอ็อง เมืองสริุนทร์ 
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ล ำดบั สพภ จงัหวดั ต ำบล/เทศบำลต ำบล อ ำเภอ 
32 

5 
ศรีสะเกษ อบต.โพธ์ิกระสงัข์ ขนุหำญ 

33 มหำสำรคำม อบต.เขวำ เมืองมหำสำรคำม 
34 

6 

ขอนแก่น อบต.กดุน ำ้ใส น ำ้พอง 
35 ขอนแก่น ทต.หนองแก หนองเรือ 
36 สกลนคร อบต.นำมอ่ง กดุบำก 
37 หนองคำย อบต.จมุพล โพนพิสยั 
38 หนองบวัล ำภ ู อบต.โนนทนั เมือง 
39 เลย อบต.เลยวงัไสย์ ภหูลวง 
40 อดุรธำน ี อบต.นำด ี หนองแสง 
41 

7 

กำฬสนิธุ์   อบต. ดงลงิ กมลำไสย   
42 นครพนม  อบต.ค ำเตย เมือง  
43 มกุดำหำร   อบต. ค ำชะอ ี ค ำชะอ ี  
44 ยโสธร  อบต.นำเวียง ทรำยมลู  
45 ร้อยเอ็ด  อบต.สะอำดสมบรูณ์ เมือง   
46 อบุลรำชธำน ี  อบต.บุง่หวำย วำรินช ำรำบ  
47 อ ำนำจเจริญ ทต.พระเหลำ พนำ  
48 

8 

นครสวรรค์ อบต.หนองปลงิ เมือง 
49 นครสววรค์ อบต.บ้ำนแก่ง เมือง 
50 ตำก อบต.เชียงทอง ก่ิงอ ำเภอวงัเจ้ำ 
51 สโุขทยั อบต.ตำลเตีย้ เมือง 
52 อทุยัธำน ี อบต.ไผเ่ขียว สวำ่งอำรมณ์ 
53 ก ำแพงเพชร อบต.วงัแขม คลองขลงุ 
54 

9 

อตุรดิตถ์ อบต.คอรุม พิชยั 
55 นำ่น อบต.ป่ำคำหลวง บ้ำนหลวง 
56 พิจิตร อบต.ก ำแพงดิน สำมงำ่ม 
57 เพชรบรูณ์ อบต.หินฮำว หลม่เก่ำ 
58 พิษณโุลก อบต.ชมุแสงสงครำม บำงระก ำ 
59 แพร่ ทต.แมห่ลำ่ย เมืองแพร่ 
60 

10 

เชียงใหม ่ อบต.บ้ำนปง หำงดง 
61 เชียงใหม ่ อบต.หนองแฝก สำรภี 
62 เชียงรำย อบต. บวัสล ี แมล่ำว 
63 ล ำปำง อบต. วอแก้ว ห้ำงฉตัร 
64 ล ำพนู อบต. ศรีเตีย้ บ้ำนโฮ่ง 
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ล ำดบั สพภ จงัหวดั ต ำบล/เทศบำลต ำบล อ ำเภอ 
65 

 
พะเยำ ทต.บ้ำนถ ำ้ ดอกค ำใต้ 

66 แมฮ่่องสอน อบต. หมอกจ ำแป่ เมือง 
67 

11 

พงังำ อบต.ล ำภี ท้ำยเหมือง 
68 ชมุพร อบต.นำโพธ์ิ สวี 
69 นครศรีธรรมรำช อบต.นำหมอบญุ จฬุำภรณ์ 
70 สรุำษฎร์ธำน ี อบต.ทุง่ ไชยำ 
71 ระนอง อบต.นำคำ ก่ิงอ.สขุส ำรำญ 
72 กระบี ่ อบต.ทบัปริก เมือง 
73 ภเูก็ต อบต.กมลำ กระทู้ 
74 

12 

สงขลำ อบต.ทำ่ข้ำม หำดใหญ่ 
75 ปัตตำน ี อบต.ทรำยขำว โคกโพธ์ิ 
76 ยะลำ อบต.ล ำพะยำ เมือง 
77 นรำธิวำส ทต.ยี่งอ ยี่งอ 
78 สตลู อบต.เกตรี เมือง 
79 ตรัง อบต.นำชมุเห็ด ยำ่นตำขำว 
80 พทัลงุ อบต.เขำเจียก เมือง 
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ตารางแสดงรายช่ือชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2551 
สพภ. จงัหวดั ล ำดบั ช่ือ อบต./เทศบำล พืน้ท่ีพิเศษ 

1 

พระนครศรีอยธุยำ 1 เทศบำลต ำบลนครหลวง อ.นครหลวง    
2 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลำดชิด อ.ผกัไห่    

อำ่งทอง 3 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงเจ้ำฉ่ำ อ.โพธ์ิทอง    

4 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไผด่ ำพฒันำ อ.วิเศษชยัชำญ    
สมทุรปรำกำร 5 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงโฉลง อ.บำงพล ี   

6 เทศบำลต ำบลบำงเสำธง อ.บำงเสำธง    
นนทบรีุ 7 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลล ำโพ อ.บำงบวัทอง    

8 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองขวำง อ.ไทรน้อย    
ปทมุธำน ี 9 เทศบำลต ำบลบำงกะด ีอ.เมือง   

10 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท้ำยเกำะ อ.สำมโคก   

11 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองสำม อ.คลองหลวง พืน้ท่ีพิเศษ 

2 

สระบรีุ 12 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหินซ้อน อ.แก่งคอย    

13 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองยำ่งเสอื อ.มวกเหลก็    
ลพบรีุ 14 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนิยมชยั อ.สระโบสถ์    

15 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคกแสมสำร อ.โคกเจริญ    
สงิห์บรีุ 16 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทบัยำ อ.อินทร์บรีุ    

17 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่งำม อ.อินทร์บรีุ    
ชยันำท 18 เทศบำลต ำบลหำงน ำ้สำคร อ.มโนรมย์   

19 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสรรพยำ อ.สรรพยำ    
สพุรรณบรีุ 20 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสำล ีอ.บำงปลำม้ำ    

21 เทศบำลต ำบลเขำดิน อ.เดิมบำงนำงบวช    

22 เทศบำลต ำบลสำมชกุ อ.สำมชกุ  พืน้ท่ีพิเศษ 
นครนำยก 23 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก    

24 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลป่ำขะ อ.บ้ำนนำ    
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สพภ. จงัหวดั ล ำดบั ช่ือ อบต./เทศบำล พืน้ท่ีพิเศษ 

3 

ปรำจีนบรีุ 25 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดงกระทงยำม อ.ศรีมหำโพธ์ิ  พืน้ท่ีพิเศษ 

26 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดงพระรำม อ.เมืองปรำจีนบรีุ    
ฉะเชิงเทรำ 27 เทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ อ.เมือง    

28 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองนำ อ.เมือง    

29 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแสนภดูำษ อ.บ้ำนโพธ์ิ    
จนัทบรีุ 30 เทศบำลต ำบลจนัทนิมติ อ.เมือง    

31 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชำกไทย ก่ิง อ.เขำคิชฌกฏู    
ชลบรีุ 32 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหน้ำพระธำต ุอ.มนสันิคม    

33 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมำบไผ ่อ.บ้ำนบงึ    
ตรำด 34 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแหลมกลดั อ.เมือง    

35 เทศบำลต ำบลบอ่พลอย อ.บอ่ไร่    
สระแก้ว 36 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทพัรำช อ.ตำพระยำ    

37 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัใหม ่อ.วงัสมบรูณ์    
ระยอง 38 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพนำนคิม อ.นิคมพฒันำ    

39 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกระแสบน อ.แกลง    

4 

รำชบรีุ 40 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลปำกช่อง อ.เมือง    

41 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นทบัตะโก อ.จอมบงึ   
กำญจนบรีุ 42 เทศบำลต ำบลหนองบวั อ.เมือง   

43 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไทรโยค อ.ไทรโยค    
นครปฐม 44 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลห้วยหมอนทอง อ.ก ำแพงแสน    

45 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบำลลำนตำกฟ้ำ อ.นครชยัศรี    
สมทุรสงครำม 46 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลจอมปลวก อ.บำงคนท ี   

47 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองโดน อ.เมือง   
สมทุรสำคร 48 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอ ำแพง อ.บ้ำนแพ้ว    

49 เทศบำลต ำบลเกษตรพฒันำ อ.บ้ำนแพ้ว    

50 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพนัท้ำยนรสงิห์  อ.เมือง พืน้ท่ีพิเศษ 
เพชรบรีุ 51 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงแก้ว อ.บ้ำนแหลม    

52 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงขนุไทร อ.บ้ำนแหลม    
ประจวบคีรีขนัธ์ 53 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอำ่วน้อย อ.เมือง    

54 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไทรทอง อ.บำงสะพำนน้อย    
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สพภ. จงัหวดั ล ำดบั ช่ือ อบต./เทศบำล พืน้ท่ีพิเศษ 

5 

นครรำชสมีำ 

55 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลส ำนกัตะคร้อ อ.เทพำรักษ์    

56 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเมืองปัก อ.ปักธงชยั    

57 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไทยสำมคัคี อ.วงัน ำ้เขียว  พืน้ท่ีพิเศษ 

ชยัภมู ิ
58 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสำมสวน อ.บ้ำนแทน่    

59 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัชมภ ูอ.หนองบวัแดง    

บรีุรัมย์ 
60 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลจนัดมุ อ.พลบัพลำชยั    

61 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลถลงุเหลก็ อ.คเูมือง    

ศรีสะเกษ 
62 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองอึง่ ต.หนองอึง่ อ.รำษีไศล    

63 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลต ำแย ต.ต ำแย อ.พยห์ุ    

สริุนทร์ 
64 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชมุแสง อ.จอมพระ   

65 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกนัตรวจระมวล อ.ปรำสำท   

มหำสำรคำม 
66 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำขำ่ อ.วำปีปทมุ    

67 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคกก่อ อ.เมือง    
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ขอนแก่น 
68 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองเสำเล้ำ อ.ชมุแพ    

69 เทศบำลต ำบลซ ำสงู อ.ซ ำสงู    

สกลนคร 
70 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำใน อ.พรรณำนิคม    

71 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกดุบำก อ.กดุบำก    

หนองคำย 
72 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพำนพร้ำว อ.ศรีเชียงใหม ่   

73 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสกีำย อ.เมือง    

หนองบวัล ำภ ู
74 เทศบำลต ำบลโนนสงั อ.โนนสงั    

75 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโนนขมิน้ อ.เมือง    

เลย 

76 เทศบำลต ำบลภเูรือ อ.ภเูรือ    

77 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลห้วยสเีสยีด อ.ภหูลวง    

78 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลภกูระดงึ  อ.ภกูระดงึ พืน้ท่ีพิเศษ 

อดุรธำน ี
79 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนจีต อ.กู่แก้ว    

80 เทศบำลต ำบลเพ็ญ อ.เพ็ญ    
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กำฬสนิธุ์ 
81 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเหลำ่กลำง ก่ิง อ.ฆ้องชยั    

82 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโพนงำม อ.กมลำไสย    

นครพนม 
83 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโพนทอง อ.เรณนูคร    

84 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโพนบก อ.โพนสวรรค์    

มกุดำหำร 
85 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองแคน อ.ดงหลวง    

86 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองสงูใต้ อ.หนองสงู    

ยโสธร 
87 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดงมะไฟ อ.ทรำยมลู    

88 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตำดทอง อ.เมือง    

ร้อยเอ็ด 
89 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสระค ูอ.สวุรรณภมูิ    

90 องค์กรบริหำรสว่นต ำบลคเูมือง อ.เมืองสรวง    

อบุลรำชธำน ี

91 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกดุชมภ ูอ.พิบลูมงัสำหำร    

92 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลส ำโรง อ.ส ำโรง    

93 เทศบำลต ำบลบ้ำนดำ่น อ.โขงเจียม  พืน้ท่ีพิเศษ 

อ ำนำจเจริญ 
94 เทศบำลต ำบลน ำ้ปลกี อ.เมือง จ.อ ำนำจเจริญ   

95 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไม้กลอน อ.พนำ    

8 

สโุขทยั 
96 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลป่ำแฝก ต.ป่ำแฝก อ.กงไกรลำศ   

97 เทศบำลต ำบลศรีสชันำลยั อ.ศรีสชันำลยั   

ตำก 

98 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสมอโคน อ.บ้ำนตำก    

99 เทศบำลต ำบลแมก่ ุอ.แมส่อด   

100 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมท้่อ  อ.เมือง พืน้ท่ีพิเศษ 

อทุยัธำน ี
101 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองไผ ่ อ.หนองขำหยำ่ง    

102 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลป่ำอ้อ  อ.ลำนสกั   

ก ำแพงเพชร 
103 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่ไม้  อ.พรำนกระตำ่ย   

104 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลยำงสงู  อ.ขำณวุรลกัษณ์บรีุ   

นครสวรรค์ 
105 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเขำทอง อ.พยหุะคีรี   

106 เทศบำลต ำบลบรรพตพิสยั อ.บรรพตพิสยั   
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อตุรดิตถ์ 
107 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัแดง ต.วงัแดง อ.ตรอน    

108 เทศบำลต ำบลวงักะพี ้ต.วงักะพี ้อ.เมืองอตุรดิตถ์    

นำ่น 

109 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลศิลำแลง อ.ปัว    

110 เทศบำลต ำบลเวยีงสำ อ.เวียงสำ    

111 เทศบำลต ำบลปัว อ.ปัว  พืน้ท่ีพิเศษ 

พิจิตร 
112 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัทบัไกร อ.สำกเหลก็   

113 เทศบำลต ำบลบำงไผ ่อ.บำงมลูนำก   

เพชรบรูณ์ 
114 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบอ่รัง อ.วิเชียรบรีุ   

115 เทศบำลต ำบลชนแดน อ.ชนแดน    

พิษณโุลก 
116 เทศบำลต ำบลเนินกุม่ อ.บำงกระทุม่   

117 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหอกลอง อ.พรหมพิรำม   

แพร่ 
118 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนมลู อ.สงูเมน่ จ.แพร่   

119 เทศบำลต ำบลเดน่ชยั อ.เดน่ชยั   
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เชียงใหม ่
120 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบวกค้ำง อ.สนัก ำแพง    

121 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด    

เชียงรำย 

122 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลป่ำอ้อดอนชยั อ.เมือง   

123 เทศบำลต ำบลเจดีย์หลวง อ.แมส่รวย   

124 เทศบำลนครเชียงรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย  พืน้ท่ีพิเศษ 

ล ำปำง 
125 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเวียงตำล อ.ห้ำงฉตัร   

126 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนสำ อ.แจ้หม่    

ล ำพนู 
127 เทศบำลต ำบลทุง่หวัช้ำง อ.ทุง่หวัช้ำง   

128 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลศรีบวับำน อ.เมืองล ำพนู   

พะเยำ 
129 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนสำง อ.เมืองพะเยำ   

130 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลป่ำสกั อ.ภซูำง   

แมฮ่่องสอน 
131 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเวียงใต้ อ.ปำย    

132 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสบเมย อ.สบเมย   
 

 

 

 



  38 

สพภ. จงัหวดั ล ำดบั ช่ือ อบต./เทศบำล พืน้ท่ีพิเศษ 

11 

พงังำ 
133 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคกเจริญ อ.ทบัปดุ    

134 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมน่ำงขำว อ.ครุะบรีุ    

ชมุพร 
135 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงน ำ้จืด อ.หลงัสวน   

136 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเขำคำ่ย อ.สวี    

นครศรีธรรมรำช 
137 เทศบำลต ำบลร่อนพิบลูย์ อ.ร่อนพิบลูย์   

138 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเข้ำพงัไกร อ.หวัไทร    

สรุำษฎร์ธำน ี 

139 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงโพธ์ิ อ.เมืองสรุำษฎร์ธำน ี   

140 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตะกกุใต้ อ.วิภำวด ี   

141 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองศก  อ.พนม พืน้ท่ีพิเศษ 

ระนอง  
142 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล จ.ป.ร. อ.กระบรีุ    

143 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงพระเหนือ อ.ละอุน่    

กระบี ่
144 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคีรีวงศ์ อ.ปลำยพระยำ    

145 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลล ำทบั อ.ล ำทบั    

ภเูก็ต 
146 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเทพกษัตริย์ อ.ถลำง    

147 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลศรีสนุทร อ.ถลำง    
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สงขลำ  

148 เทศบำลต ำบลปริก อ.สะเดำ    

149 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเกำะยอ อ.เมือง    

150 เทศบำลต ำบลสงิหนคร อ.สงิหนคร พืน้ท่ีพิเศษ 

ปัตตำน ี 
151 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอน อ.ปะนำเระ    

152 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตนัหยงลโุละ อ.เมือง   

ยะลำ  
153 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลยโุป อ.เมือง    

154 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคีรีเขต อ.ธำรโต    

นรำธิวำส  
155 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกำเยำะมำต ีอ.บำเจำะ    

156 เทศบำลต ำบลต้นไทร อ.บำเจำะ    

สตลู  
157 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลฉลงุ อ.เมืองสตลู    

158 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่เรือ อ.ทำ่แพ   

ตรัง  
159 เทศบำลต ำบลยำ่นตำขำว อ.ยำ่นตำขำว    

160 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลละมอ อ.นำโยง   

พทัลงุ 
161 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแพรกหำ อ.ควนขนนุ    

162 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลร่มเมือง อ.เมือง   
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พระนครศรีอยุธยา 

1 เทศบำลต ำบลบำงกระสัน้  อ.บำงปะอิน 

2 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนป้อม อ.พระนครศรีอยธุยำ 

3 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนขล้อ อ.บำงปะหนั 

4 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงยี่โท อ.บำงไทร 

อ่างทอง 

5 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนแห อ.เมือง 

6 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตลำดใหม่ อ.วิเศษชยัชำญ 

7 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเอกรำช อ.ป่ำโมก 

8 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนรสงิห์ อ.ป่ำโมก 

สมุทรปราการ 

9 เทศบำลต ำบลคลองดำ่น อ.บำงบอ่ 

10 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแพรกษำ อ.เมือง 

11 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแหลมฟ้ำฝ่ำ อ.พระสมทุรเจดีย์ 

12 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองปรือ อ.บำงพล ี

นนทบุรี 

13 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย 

14 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองเพรำงำย อ.ไทรน้อย 

15 เทศบำลต ำบลไทรน้อย อ.ไทรน้อย 

16 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงไผ่ อ.เมือง 

ปทุมธานี 

17 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบอ่เงิน อ.ลำดหลมุแก้ว 

18 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองห้ำ อ.คลองหลวง 

19 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงเดือ่ อ.เมือง 

20 เทศบำลเมืองรังสติ อ.ธญับรีุ 
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สระบุรี 

21 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลผึง้รวง อ.เฉลมิพระเกียรต ิ

22 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเตำปนู อ.แก่งคอย 

23 เทศบำลต ำบลค ำพรำน อ.วงัมว่ง 

24 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคกแย้ อ.หนองแค 

ลพบุรี 

25 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแกง่ผกักดู อ.ทำ่หลวง 

26 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองผกัแวน่ อ.ทำ่หลวง 

27 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองเตำ่ อ.บ้ำนหมี่ 

28 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัเพลงิ อ.โคกส ำโรง 

สิงห์บุรี 

29 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอินทร์บรีุ อ.อินทร์บรีุ 

30 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชีน ำ้ร้ำย อ.อินทร์บรีุ 

31 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพกัทนั อ.บำงะจนั 

32 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโพสงัโฆ อ.คำ่ยบำงระจนั 

ชัยนาท 

33 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนก ำ อ.สรรคบรีุ 

34 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลห้วยกรด อ.สรรคบรีุ 

35 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลบำงขดุ อ.สรรคบรีุ 

36 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเขำทำ่พระ อ.เมืองชยันำท 

สุพรรณบุรี 

37 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองมะคำ่โมง อ.ดำ่นช้ำง 

38 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลศำลำขำว อ.เมือง 

39 เทศบำลต ำบลขนุพดัเพง็ อ.อูท่อง 

40 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไผก่องดิน อ.บำงปลำม้ำ 

นครนายก 

41 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพรหมณี อ.เมือง 

42 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเขำพระ อ.เมือง 

43 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดงละคร อ.เมือง 

44 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนพร้ำว อ.บ้ำนนำ 
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ปราจีนบุรี 

45 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนพระ อ.เมือง 

46 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำแขม อ.กบินทร์บรีุ 

47 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบพุรำหมณ์ อ.นำด ี

48 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงแตน อ.บ้ำนสร้ำง 

ฉะเชิงเทรา 

49 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยำว 

50 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสงิโตทอง อ.บำงน ำ้เปรีย้ว 

51 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองนครเนื่องเขต อ.เมือง 

52 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหมอนทอง อ.บำงน ำ้เปรีย้ว 

จันทบุรี 

53 เทศบำลเมืองขลงุ อ.ขลงุ 

54 เทศบำลต ำบลมะขำมเมืองใหม ่อ.มะขำม 

55 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพลบัพลำ อ.เมือง 

56 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงกะจะ อ.เมือง 

ชลบุรี 

57 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองเสอืช้ำง อ.หนองใหญ่ 

58 เทศบำลต ำบลอำ่งศิลำ อ.เมือง 

59 เทศบำลต ำบลธำตทุอง อ.บอ่ทอง 

60 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบอ่กวำงทอง อ.บอ่ทอง 

ตราด 

61 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเกำะช้ำงใต้ 

62 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลช้ำงทนู 

63 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเกำะช้ำง 

64 ส ำนกังำนเทศบำลเมืองตรำด 

สระแก้ว 

65 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลป่ำไร่ อ.อรัญประเทศ 

66 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองน ำ้ใส อ.อรัญประเทศ  

67 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนแก้ง อ.เมือง 

68 เทศบำลต ำบลทำ่เกษม อ.เมือง 

ระยอง 

69 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัหว้ำ อ.แกลง 

70 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตำขนั อ.บ้ำนคำ่ย 

71 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำตำขวญั อ.เมือง 

72 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลน ำ้เป็น อ.เขำชะเมำ 
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ราชบุรี 

73 เทศบำลต ำบลทุง่หลวง อ.ปำกทอ่ 

74 เทศบำลต ำบลเบิกไพร อ.บ้ำนโปร่ง 

75 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองกระทุม่ อ.ปำกทอ่ 

76 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนแร่ อ.เมือง 

กาญจนบุรี 

77 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตะคร ำ้เอน อ.ทำ่มะกำ 

78 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนเจดีย์ อ.พนมทวน 

79 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่ทอง อ.ทำ่มว่ง 

80 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไลโ่ว่ อ.สงัขละบรีุ 

นครปฐม 

81 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองกระทุม่ อ.ก ำแพงแสน 

82 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลล ำเหย อ.ดอนตมู 

83 เทศบำลต ำบลสำมง่ำม อ.ดอนตมู 

84 เทศบำลเมืองกระทุม่ล้ม อ.สำมพรำน 

สมุทรสงคราม 

85 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงนำงลี ่อ.อมัพวำ 

86 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงสะแก อ.บำงคนท ี

87 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงช้ำง อ.อมัพวำ 

88 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงแค อ.อมัพวำ 

สมุทรสาคร 

89 เทศบำลต ำบลหลกัห้ำ อ.บ้ำนแพ้ว 

90 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคอกกระบือ อ.เมือง 

91 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคกขำม อ.เมือง 

92 เทศบำลต ำบลบำงหญ้ำแพรก อ.เมือง 

เพชรบุรี 

93 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัจนัทร์ อ.แก่งกระจำน 

94 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนในดง อ.ทำ่ยำง 

95 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่ตะคร้อ อ.หนองหญ้ำปล้อง 

96 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง 

ประจวบคีรีขันธ์ 

97 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองพลบั อ.หวัหิน 

98 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองวำฬ อ.เมือง 

99 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแสงอรุณ อ.ทบัสะแก 

100 เทศบำลต ำบลก ำเนิดนพคณุ อ.บำงสะพำน 



  43 

 

รายชื่อโครงการการจดัท าแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552 

ศวบ. จังหวดั ล าดับ ชื่อ อบต./เทศบาล 

5 

นครราชสีมา 

101 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลค้ำงพล ูอ.โนนไทย  

102 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสะแกรำช อ.ปักธงชยั 

103 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหินโคน อ.จกัรำช 

104 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง อ.พิมำย 

ชัยภมิู 

105 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำเสยีว อ.เมือง 

106 เทศบำลต ำบลหนองสงัข์ อ.แก้งคร้อ 

107 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลธำตทุอง อ.ภเูขียว 

108 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนยำง อ.เกษตรสมบรูณ์ 

บุรีรัมย์ 

109 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสวำยจีก อ.เมือง 

110 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองโบสถ์ อ.นำงรอง 

111 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพรส ำรำญ อ.คเูมือง 

112 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนมนต์ อ.สตกึ 

ศรีสะเกษ 

113 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพรหมสวสัดิ์ อ.พยห์ุ 

114 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโนนเพก็ อ.พยห์ุ 

115 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลก ำแพง อ.อทุมุพรพิสยั 

116 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอีเซ อ.โพธ์ิสวุรรณ 

สุรินทร์ 

117 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกำเกำะ อ.เมือง 

118 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลส ำเภำลนู อ.ส ำเภำลนู 

119 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบฤุำษี อ.เมือง 

120 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลนิคมปรำสำท อ.ปรำสำท 

มหาสารคาม 

121 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกดุรัง อ.กดุรัง 

122 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลขำมเฒำ่พฒันำ อ.กนัทรวิชยั 

123 เทศบำลต ำบลทำ่ขอนยำง อ.กนัทรวิชยั 

124 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลปะหลำน อ.พยคัฆภมูิพิสยั 
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ขอนแก่น 

125 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่ชมพ ูอ.ภเูวียง 

126 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่โป่ง อ.อบุลรัตน์  

127 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอบุลรัตน์ อ.อบุลรัตน์ 

128 เทศบำลต ำบลวงัชยั อ.น ำ้พอง 

สกลนคร 

129 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกกปลำซิว อ.ภพูำน 

130 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโพนสงู อ.สวำ่งแดนดิน 

131 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอำกำศ อ.อำกำศอ ำนวย 

132 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพอกน้อย อ.พรรณนำนิคม 

หนองคาย 

133 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนหม้อ อ.ศรีเชียงใหม ่

134 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวดัธำต ุอ.เมือง 

135 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวดัหลวง อ.โพนพิสยั 

136 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชมุช้ำง อ.โพนพิสยั 

หนองบัวล าภ ู

137 เทศบำลต ำบลสวุรรณคหูำ อ.สวุรรณคหูำ 

138 เทศบำลต ำบลกดุดู ่อ.โนนสงั 

139 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นช้ำง อ.นำกลำง 

140 เทศบำลต ำบลนำมะเฟือง อ.เมือง 

เลย 

141 เทศบำลต ำบลทำ่ลี ่อ.ทำ่ลี่ 

142 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองผอื อ.ทำ่ลี ่

143 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกกดู ่อ.เมือง 

144 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำแขม อ.เมือง 

อุดรธานี 

145 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดงเย็น อ.บ้ำนดงุ 

146 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนโปร่ง อ.ศรีธำต ุ

147 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองสระปลำ อ.หนองหำน 

148 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ฝน 
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กาฬสนิธ์ุ 

149 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลห้วยโพธ์ิ อ.เมือง 

150 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกดุหว้ำ อ.กฉิุนำรำยณ์  

151 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเวอ่ อ.ยำงตลำด 

152 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสมสะอำด อ.กฉิุนำรำยณ์  

นครพนม 

153 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพนอม อ.ทำ่อเุทน 

154 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพิมำน อ.นำแก 

155 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลขำมเฒำ่ อ.เมือง 

156 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโพนจำน อ.โพนสวรรค์ 

มุกดาหาร 

157 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเหลำ่สร้ำงถ่อ อ.ค ำชะอ ี

158 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพงัแดง อ.ดงหลวง 

159 เทศบำลต ำบลนิคมค ำสร้อย อ.นิคมค ำสร้อย 

160 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกกแดง อ.นิคมค ำสร้อย 

ยโสธร 

161 เทศบำลต ำบลห้องแซง อ.เลงินกทำ 

162 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทรำยมลู อ.ทรำยมลู 

163 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแคนน้อย อ.ค ำเขื่อนแก้ว 

164 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลส ำรำญ อ.เมือง 

ร้อยเอ็ด 

165 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองแวง อ.หนองแวง 

166 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนบำก อ.บ้ำนบำก 

167 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลค ำพองุ อ.โพธ์ิชยั 

168 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำอดุม อ.โพนทอง 

อุบลราชธานี 

169 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลบณุฑริก อ.บณุฑริก 

170 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลบวังำม อ.เดชอดุม 

171 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแกง่เคง็ อ.กดุข้ำวปุ้ น 

172 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลค้อทอง อ.เขื่องใน 

อ านาจเจริญ 

173 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำหว้ำ อ.ปทมุรำชวงศำ 

174 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลจิกดู ่อ.หวัตะพำน 

175 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดงบงั อ.ลอือ ำนำจ 

176 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไก่ค ำ อ.เมือง 
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สุโขทัย 

177 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่เสลีย่ม อ.ทุง่เสลีย่ม 

178 เทศบำลต ำบลบ้ำนกล้วย อ.เมือง 

179 เทศบำลต ำบลบ้ำนสวน อ.เมือง 

180 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองตมู อ.กงไกรลำศ 

ตาก 

181 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมจ่ะเรำ อ.แมร่ะมำด 

182 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลประดำง อ.วงัเจ้ำ 

183 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมต่ำว อ.แมส่อด 

184 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลน ำ้รึม อ.เมือง 

อุทัยธานี 

185 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเขำกวำงทอง อ.หนองฉำง 

186 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่พง อ.หนองฉำง 

187 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลประดูย่นื อ.ลำนสกั 

188 เทศบำลต ำบลสวำ่งอำรมณ์ อ.สวำ่งอำรมณ์ 

ก าแพงเพชร 

189 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหินดำต อ.ปำงศิลำทอง 

190 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองน ำ้ไหล อ.คลองลำน 

191 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคณฑ ีอ.เมือง 

192 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโค้งไผ่ อ.ขำณวุรลกัษบรีุ 

นครสวรรค์ 

193 เทศบำลเมืองตำคล ีอ.ตำคล ี

194 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองโพ อ.ตำคล ี

195 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองกรด อ.บรรพตพิสยั 

196 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองบวั อ.หนองบวั 
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อุตรดติถ์ 

197 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัดิน อ.เมือง 

198 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำยำง อ.พิชยั 

199 เทศบำลต ำบลทุง่ยัง้ อ.ลบัแล 

200 เทศบำลต ำบลทองแสนขนั อ.ทองแสนขนั 

น่าน 

201 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบอ่แก้ว อ.นำหมื่น 

202 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสวก อ.เมืองนำ่น 

203 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลฝำยแก้ว อ.ภเูพียง 

204 เทศบำลต ำบลเชียงกลำง อ.เชียงกลำง 

พิจิตร 

205 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลภมูิ อ.บำงมลูนำก 

206 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงังิว้ อ.ดงเจริญ 

207 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัหลมุ อ.ตะพำนหิน 

208 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวดัขวำง อ.โพทะเล 

เพชรบูรณ์ 

209 เทศบำลต ำบลทำ่ข้ำม อ.ชนแดน 

210 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบุง่คล้ำ อ.หลม่สกั 

211 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสะเดยีง อ.เมือง 

212 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสระแก้ว อ.บงึสำมพนั 

พิษณุโลก 

213 เทศบำลต ำบลพนัเสำ อ.บำงระก ำ 

214 เทศบำลต ำบลเนินมะปรำง อ.เนินมะปรำง 

215 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคนัโช้ง อ.วดัโบสถ์ 

216 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำบวั อ.นครไทย 

แพร่ 

217 เทศบำลต ำบลร้องกวำง อ.ร้องกวำง 

218 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำพนู อ.วงัชิน้ 

219 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบอ่เหลก็ลอง อ.ลอง 

220 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลน ำ้ช ำ อ.สงูเมน่ 
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เชียงใหม่ 

221 เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว อ.สนัทรำย  

222 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมห่อพระ อ.แมแ่ตง 

223 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสนัต้นหมือ้ อ.แมอ่ำย 

224 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมค่ะ อ.ฝำง 

เชียงราย 

225 เทศบำลต ำบลเวยีงเชียงแสน อ.เชียงแสน 

226 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลศรีดอนมลู อ.เชียงแสน 

227 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสนัทรำย อ.เมือง 

228 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมย่ำว อ.เมือง 

ล าปาง 

229 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนก่ิว อ.แมท่ะ  

230 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนบอม อ.แมท่ะ 

231 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวงัเงิน อ.แมท่ะ 

232 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนเป้ำ อ.เมือง 

ล าพูน 

233 เทศบำลเมืองล ำพนู อ.เมือง 

234 เทศบำลต ำบลริมปิง อ.เมือง 

235 เทศบำลต ำบลมว่งน้อย อ.ป่ำซำง 

236 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำปลำดกุ อ.แมท่ำ 

พะเยา 

237 เทศบำลต ำบลสบบง อ.ภซูำง 

238 เทศบำลต ำบลทำ่วงัทอง อ.เมือง  

239 เทศบำลต ำบลเชียงค ำ อ.เชียงค ำ  

240 เทศบำลต ำบลงิม อ.ปง 

แม่ฮ่องสอน 

241 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลปำงหม ูอ.เมือง 

242 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมย่วม อ.แมเ่สรียง 

243 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมย่วมน้อย อ.ขนุยวม 

244 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมโ่ถ อ.แมล่ำน้อย 
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พังงา 

245 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนบปริง อ.เมือง 

246 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเกำะปันหยี อ.เมือง 

247 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบอ่แสน อ.ทบัปดุ 

248 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเหล อ.กะปง 

ชุมพร 

249 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสะพล ีอ.ปะทิว 

250 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่ข้ำม อ.ทำ่แซะ 

251 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลครน อ.สวี 

252 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่ระยะ อ.สวี 

นครศรีธรรมราช 

253 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดสุติ อ.ถ ำ้พรรณรำ 

254 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลก ำโลน อ.ลำนสกำ 

255 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทอนหงส์  อ.พรหมคีรี 

256 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกำระเกด อ.เชียรใหญ่ 

สุราษฎร์ธานี  

257 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมะขำมเตีย้ อ.เมือง 

258 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงไทร อ.เมือง 

259 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสนิเจริญ อ.พระแสง 

260 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพรุไทย อ.บ้ำนตำขนุ 

ระนอง  

261 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมะม ุอ.กระบรีุ 

262 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลละอุน่เหนือ อ.ละอุน่ 

263 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนนำ อ.กะเปอร์ 

264 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลปำกจัน่ อ.กระบรีุ 

กระบี่ 

265 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเขำพนม อ.เขำพนม 

266 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองเขม้ำ อ.เหนือคลอง 

267 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลห้วยน ำ้ขำว อ.คลองทอ่ม 

268 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองหนิ อ.อำ่วลกึ 

ภเูก็ต 

269 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไม้ขำว อ.ถลำง 

270 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลป่ำคลอก อ.ถลำง 

271 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสำค ูอ.ถลำง 

272 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเทพกษัตรี อ.ถลำง 



  50 

 

รายชื่อโครงการการจดัท าแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552 

ศวบ. จังหวดั ล าดับ ชื่อ อบต./เทศบาล 

12 

สงขลา  

273 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคหูำใต้ อ.รัตภมูิ 

274 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองอูต่ะเภำ อ.หำดใหญ่ 

275 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวดัขนนุ อ.สงิหนคร  

276 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองรี อ.สทิงพระ 

ปัตตานี  

277 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมว่งเตีย้ อ.แมล่ำน 

278 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลช้ำงไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ 

279 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่ข้ำม อ.ปะนำเระ 

280 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตรัง อ.มำยอ 

ยะลา  

281 เทศบำลต ำบลสะเตงนอก อ.เมือง  

282 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลยะลำ อ.เมือง 

283 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลธำรน ำ้ทิพย์ อ.เบตง 

284 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำละ อ.กำบงั 

นราธิวาส  

285 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโละจดู อ.แว้ง 

286 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกำยคูละ อ.แว้ง 

287 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมะรือโบออก อ.เจำะไอร้อง 

288 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกะลวุอเหนือ อ.เมือง 

สตูล  

289 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลควนขนั อ.เมือง 

290 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเจาะบิลงั อ.เมือง 

291 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตนัหยงโป อ.เมือง 

292 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลก ำแพง อ.ละง ู

ตรัง  

293 เทศบำลต ำบลห้วยยอด อ.ห้วยยอด 

294 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่ข้ำม อ.ปะเหลยีน 

295 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลพิงั อ.ปะเหลยีน 

296 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกนัตงัใต้ อ.กนัตงั 

พัทลุง 

297 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชะมวง อ.ควนขนนุ 

298 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองเฉลมิ อ.กงหลำ 

299 เทศบำลต ำบลหนองพ้อ อ.ควนขนนุ  

300 เทศบำลต ำบลทำ่มะเดื่อ อ.บำงแก้ว 
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ตัวอย่างใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 

กรุณากรอกรายละเอยีดดว้ยตวับรรจงใหช้ดัเจนครบถว้นทกุขอ้และตรงความเป็นจรงิมากทีส่ดุ

เพือ่ประโยชนแ์กชุ่มชนของทา่นเอง

หมวดที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไป

ขอ้ 1 อบต./เทศบาล

อ าเภอ จังหวดั

ขอ้ 2 จ านวนหมูบ่า้น / ชมุชน

ขอ้ 3 จ านวนประชากรทัง้ส ิน้  คน เป็นชาย  คน

เป็นหญงิ  คน

ขอ้ 4 จ านวนครัวเรอืนทัง้ส ิน้  ครัวเรอืน

ขอ้ 5 จ านวนประชากรเฉลีย่ตอ่ครัวเรอืน   คน/ครัวเรอืน

ขอ้ 6 อาชพีหลกัทีส่ าคญั (โปรดเรยีงตามล าดบัความส าคญัจากส าคญัมากทีส่ดุไปสูส่ าคญันอ้ยทีส่ดุ)

ขอ้ 7 รายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รายไดจ้ากภาษีอากร  บาท/ปี

รายไดจ้ากสว่นกลาง  บาท/ปี

รายไดจ้ากสว่นอืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  บาท/ปี

รายไดจ้ากสว่นอืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  บาท/ปี

ขอ้ 8 สนิคา้ OTOP (โปรดเรยีงตามล าดบัสนิคา้ทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุไปไดรั้บความนยิมนอ้ยทีส่ดุ)

1

2

3

4

5

อาชพี/ลกัษณะงานทีท่ า

Local            

Energy                 

Planning
โครงการแผนพลงังานชมุชน

รอ้ยละของประชากรล าดบัที่

รอ้ยละของยอดขายท ัง้หมดผลติภณัฑ ์OTOP/ วตัถดุบิทีใ่ช้ล าดบัที่

ใบสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจดัท าแผนพลงังานชมุชน

                    ภายใต้โครงการการจดัท าแผนพลงังาน 300 ชุมชน  ปี 2552
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ขอ้ 9 การน าทีด่นิมาใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีทั่ง้หมด เชน่ ทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีเ่พือ่การเกษตร พืน้ทีเ่พือ่อตุสาหกรรม พืน้ทีป่่าไม ้

พืน้ทีเ่พือ่การปศสุตัว ์พืน้ทีเ่พือ่การท าประมง และพืน้ทีเ่พือ่การอนุรักษ์ เป็นตน้ (โปรดเรยีงจากพืน้ทีม่ากทีส่ดุไปนอ้ยทีส่ดุ)

ล าดบัที่

1 พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั

2 พืน้ทีก่ารเกษตร เพาะปลกู/พืน้ทีป่่าไม ้

3 พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมการผลติ/โรงงาน

4

ขอ้ 10 ผลผลติทางการเกษตรภายในชมุชน 3 ล าดบัแรก

จ านวนคร ัง้

(ทีท่ าตอ่ปี)

1

2

3

ขอ้ 11 ผลผลติทางปศสุตัวภ์ายในชมุชน 3 ล าดบัแรก

ล าดบัที่

1

2

3

ขอ้ 12 หน่วยธรุกจิในพืน้ที ่ 

ล าดบัที่

1

2

3 รา้นคา้วสัดกุอ่สรา้ง /เครือ่งไฟฟ้า / สนิคา้อืน่ ๆ

4 สหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์รา้นคา้/สหกรณ์อืน่ๆ

5

ขอ้ 13 กจิกรรมหรอืโครงการทีเ่นน้ซึง่การมสีว่นร่วม ทีช่มุชนเคยจัดท าหรอืปัจจบุนัก าลงัท าอยู่

หมวดที ่2  ทศันคตแิละขอ้คดิเห็นเกีย่วกบัการด าเนนิการโครงการจดัท าแผนพลงังาน ระดบัชุมชน

ขอ้ 1 โปรดอธบิายวา่ตามความเห็นของทา่น เกีย่วกบัเรือ่งของพลงังานชมุชน มคีวามส าคญัอยา่งไร

ขอ้ 2 โปรดอธบิายวา่ ความเห็นของทา่นเกีย่วกบัการเขา้ร่วมโครงการ มอีะไรเป็นปัจจัยส าคญั และ อยา่งไร

ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ คดิเป็นรอ้ยละของพืน้ทีท่ ัง้หมด

ล าดบัที่ ชนดิของผลผลติ ใชพ้ืน้ทีท่ ัง้ส ิน้ ปรมิาณผลผลติตอ่ไร่

จ านวน (แหง่)

ชนดิของปศสุตัว ์ จ านวนฟารม์ จ านวนตวัตอ่ฟารม์

โรงส ี

โรงแรม / รสีอรต์ / บงักะโล

ธนาคาร / สถาบนัการเงนิ / บรษัิทเงนิทนุ

หนว่ยธุรกจิ

ล าดบัที่ โครงการ/รายละเอยีด วตัถปุระสงค์
ระยะเวลาเร ิม่ตน้-สิน้สดุ 

(เดอืน ปี พ.ศ.)
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หมวดที ่3  เง ือ่นไขและหลกัเกณฑใ์นการเขา้รว่ม

1.  อปท. ควรเตรยีมตวัแทนของชมุชนจ านวน 5 คน และ เจา้หนา้ที ่อปท. 5 คน ทีจ่ะเขา้ร่วมกระบวนการวางแผนพลงังาน

    โดยมเีจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีรั่บผดิชอบดา้นพลงังาน ร่วมเป็นตวัแทนของชมุชนนัน้ดว้ย

 2.  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมตวัแทนของชมุชนทัง้ 10 คน โดยคา่ใชจ้า่ย

    ดงักลา่วประกอบไปดว้ย  1) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  2) เบีย้เลีย้ง  3) คา่ทีพั่กแรม  (ถา้ม)ี

3.  กรุณาระบรุายชือ่คณะผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และลายมอืชือ่เพือ่แจง้ความประสงคย์นิดเีขา้ร่วม

    โครงการแผนพลงังานชมุชน

ลงชือ่ ..............................................

        (                                                         )

ต าแหน่ง ............................................

ลายมอืชือ่ต าแหนง่ชือ่ - สกลุล าดบัที่


