
โครงการเชื่อมรอยเครือขายองคกรและเครือขายชุมชนในประเทศไทยเพ่ือสรางพลงัการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทีย่ั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม งบประมาณป2562

โดย สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

1 พฤศจิกายน 2561
Conference 40 POEs

การดําเนินงานโครงการ



พื้นที่โครงการ 20 จังหวัด ป 2562
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คณะทํางานคัดเลือกพื้นที่และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ มีมติในการประชุม
คณะทํางานฯคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 ใหประกาศรายช่ือจังหวัดท่ีผานเกณฑ
การพิจารณาเขารวมโครงการเช่ือมรอยเครือขายองคกรและเครือขายชุมชนในประเทศไทยเพ่ือ
สรางพลังการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานท่ีย่ังยืนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ป 2562 
จํานวน 20 พ้ืนท่ี ดังน้ี 

1. กําแพงเพชร 
2. ขอนแกน 
3. เชียงราย 
4. นครนายก 
5. ประจวบคีรีขันธ 
6. ปตตานี 
7. พระนครศรีอยุธยา 
8. พะเยา 
9. พังงา 
10. มุกดาหาร 

11. ยโสธร 
12. ยะลา 
13. ระนอง 
14. ราชบุรี 
15. ลําปาง 
16. สตูล 
17. สระบุรี 
18. หนองคาย 
19. อํานาจเจริญ    
20. อุทัยธานี



ภาคเหนือ จํานวน 5 จังหวัด  
1. แพร
2.นาน
3.สุโขทัย
4.แมฮองสอน
5.ตาก
ภาคกลาง จํานวน 5 จังหวัด
1.ชัยนาท
2.สุพรรณบุรี
3.สิงหบุรี
4.อางทอง
5.ลพบุรี

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 จังหวัด 
1.ชัยภูมิ
2.รอยเอ็ด      
3.ศรีสะเกษ    
4.อุบลราชธานี
5.มหาสารคาม
ภาคใต จํานวน 5 จังหวัด 
1.กระบ่ี             
2.นครศรีธรรมราช
3.พัทลุง
4.ตรัง
5.สุราษฎรธานี

ศูนยเรียนรูมหาวิชชาลัยโจโก
ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นาน

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
และพลังงานชุมชน 
ต.หนองแซง อ.หันคา 
จ.ชัยนาท

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงปาดงนาทาม
(วัดภูอานนท) ต.นาโพธ์ิกลาง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ศูนยการเรียนรูสรางพลังงาน
ทดแทนและผลิตภัณฑชุมชน 
ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา 
จ.กระบ่ี

พื้นที่โครงการ 20 จังหวัด ป 2561

*รายชื�อ ที�อยู่ และเบอร์ติดตอ่ อยู่ในหนงัสือทําเนียบเครือข่ายฯปี 2561 3

เครือขายองคกรและเครือขายชุมชน ป 2561

ภาคเหนือ
1.วิทยาลัยชุมชนตาก 
2.เครือขายชาวบาน จ.แพร
3.อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นาน
4.ศูนยโจโก อ.ภูเพียง จ.นาน
5.มหาวิทยาลัยเชียงราย

ภาคกลาง
1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
และพลังงานชุมชน ต.หนองแซง 
อ.หันคา จ.ชัยนาท
2..อส.พน. ต.ทามะนาว จ.
สระบุรี
3.วิสาหกิจ จ.สุโขทัย
4.สมาคมพัฒนาชุมชน
5.บ.ปตท.จํากัด (มหาชน) 
6.ราชภัฎพิบูลสงคราม
7.มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.ราชภัฏกําแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.ธนาคารนํ้าใตดิน 
จ.อุบลราชธานี
2.สถาบันนํ้า จ.อุบลราชธานี
3.ภาคประชาสังคม จ.ชัยภูมิ
4.เครือขายโพธิวิชาลัย 
จ.อุบลราชธานี

ภาคใต
1.อส.พน. จ.นครศรีธรรมราช
2.เครือขายปากทรงพอเพียง 
จ.ชุมพร
3.ธนาคารตนไม อ.ปาพะยอม  
จ.พัทลุง
4.วัดตาหมอ อ.ลานสกา 
จ.นครศรีธรรมราช



โครงการเชื่อมรอยเครือขายองคกรและเครือขายชุมชนในประเทศไทย
เพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ป 2562

- คณะกรรมการพัฒนาพลังงานและสิง่แวดลอมชุมชน
- คณะทํางานพัฒนาพลังงานและสิง่แวดลอมชุมชน  4 ภาค

นักสงเสริม
พลังงานชุมชน

160 คน

การพัฒนา
คนตนแบบ

40 คน

การพัฒนา
ศูนยเรียนรู

4 แหง

งบประมาณประจําป 2562 จํานวน 8.914 ลานบาท

ผลที่คาดหวัง A กิจกรรมในการพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกัน

A กิจกรรม พัฒนาความรวมมือ B กิจกรรม พัฒนารูปแบบเครือขายภาคประชาชน
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ผลที่คาดหวัง B พัฒนารูปแบบการทํางาน
เครือขายพลังงานชุมชน ภาคประชาชน ป 2562

1) คณะทํางานพัฒนาพลังงานและสิง่แวดลอมชุมชน  4 ภาค 
(โซนจังหวัด ป 2562) 
2) คณะกรรมการพัฒนาพลังงานและสิง่แวดลอมชุมชน ป 2562
3) สรางเวทีใหหารือและระดมความคิดเห็นในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเปน
รูปแบบการทํางานรวมกันของ สพจ.และเครือขาย ในเกิดการทํางาน
รวมกันกับองคกรอื่นๆในพื้นที่ อยางนอย สพจ.ละ 1 องคกร

Goal เกิดกิจกรรมในการทํางานรวมกัน ที่พัฒนาโดยการมีสวนรวม
ของเครือขายพลังงานชมุชนภาคประชาชน และไดรูปแบบการทํางานรวมกัน

A1 คนหาเพื่อน
1)พัฒนาศูนยเรียนรู 4 แหง 
   และหลักสูตรประจําศูนย
2)คนหาตนแบบ 40 ตนแบบ สงตอ  
   ความรูสูเพื่อนบาน 800 คน
3)สรางนักสงเสริมพลังงานชุมชน  
  160 คน ขยายผล 8,000 ครัวเรือน  
  ลดพลังงานลง 20 %

A2 สรางกิจกรรมรวม
1)สรางกิจกรรมในการพัฒนา
โครงการรวมกัน เพื่อใหเกิด
กิจกรรมและงานในพื้นที่ อยาง
นอย สพจ.ละ 1 รางโครงการ 
ผานการพัฒนาและแนะนํา
โครงการในเวทีสัมมนาฯ



โครงการเชื่อมรอยเครือขายองคกรและเครือขายชุมชนในประเทศไทย
เพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ป 2562

งบประมาณประจําป 2562 
จํานวน 8.914 ลานบาท

1) กิจกรรมสวนกลาง

ภาพรวมกิจกรรมป 2562 เพื่อ พัฒนาความรวมมือและพัฒนารูปแบบการทํางานรวมกัน
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1. สัมมนาชี้แจงโครงการฯและคัดเลอืก
คณะทํางาน 4 ภาค 1 คร้ัง

2. อบรมนักสื่อสารพลงังานชุมชน 4 คร้ัง
3. นักสื่อสารขยายผลในพื้นที่ 1 คร้ัง
4. สัมมนาการพัฒนาโครงการดาน

พลังงานชุมชนที่เหมาะสมกับบริบท
พื้นที่และเทคนิคการพัฒนาโครงการ
เพื่อเขาถึงแหลงทุน 1 คร้ัง

5. คนหาคนตนแบบ 40 คน 
6. พัฒนาศูนยเรียนรู 4 แหง 
7. จัดทําหนังสือทําเนียบและสื่อ

ประชาสัมพันธโครงการ
8. จัดทําสื่อและอุปกรณสําหรับกิจกรรม

นักสงเสริมและตนแบบ
9. สัมมนาสรุปบทเรยีนโครงการฯ ป 

2562 จํานวน 1 คร้ัง

2) กิจกรรม 20 สพจ. ป 2562 3) กิจกรรม 20 สพจ. ป 2561
1. เขารวมสัมมนา 3 คร้ัง เพ่ือพัฒนาโครงการ
2. สพจ.และเครือขายฯทํากิจกรรมในพื้นที่     

จํานวน 3 คร้ัง (ลงพ้ืนท่ีและประชุมเครือขาย)
3. อบรมนักสื่อสารพลงังานชุมชน 1 คร้ัง/สพจ.    

(พาผูอบรมเขารวมกิจกรรม)
4. กิจกรรมปฏิบัติการสื่อสารดานพลงังานในพื้นที่ 

1 คร้ัง/สพจ.  (นักส่ือสารฯขยาย 1 ตอ 50)
5. จัดกิจกรรมประกวดการประหยัดพลงังาน      

สพจ.ละ 1 คร้ัง
6. คนตนแบบ 2 คน/สพจ. และศูนยเรียนรู เสนอ 1 

แหง/สพจ. เพ่ือใหคณะทํางานภาคฯคัดเลือก ภาค
ละ 1 แหง รวม 4 แหง)

7. จัดดูงานคนตนแบบ สพจ. ละ 2 คร้ัง (1 ตนแบบ 
ขยาย 20 คนเพ่ือนบาน)

1. ประสานเครือขาย คณะทํางานในพื้นที่ 
2. เขารวมสัมมนา 3 คร้ัง เพ่ือพัฒนาโครงการใน

พ้ืนท่ีของ สพจ.
3. สพจ.และเครือขายฯทํากิจกรรมในพื้นที่     

จํานวน 3 คร้ัง (ลงพ้ืนท่ีและประชุมเครือขาย)

งบประมาณ 6.194 ลานบาท
งบประมาณ 2.12 ลานบาท

สพจ.ละ 106,000 บาท

งบประมาณ 6 แสนบาท
สพจ.ละ 30,000 บาท



เปาหมายการขับเคลื่อนเครือขายพลังงานชุมชน ภาคประชาชน

แผนและการจัดกระบวนการขับเคลือ่นเครือขายภาคประชาชน

เครือขายพลังงานชุมชน  

สราง กิจกรรมพัฒนาความรวมมือ

สราง โครงการ เพื่อเสนอแหลงทุน

เปาหมาย ใหเกิดรูปแบบการทํางานรวมกัน ระหวาง 
สพจ.และเครือขายพลังงานภาคประชาชน 

กลุมเปาหมาย
กลไกภาคประชาชน เชน อส.พน. กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน
เครือขายนักวิชาการพลังงานชุมชน
เครือขายหนวยงานรัฐ อปท. (อบต./อบจ./เทศบาล) และแกนนํา
ชุมชนโดยธรรมชาติ ใหมีบทบาทในการผลักดันงานดานพลังงาน
และส่ิงแวดลอม

1

2

Output งานเครือขายพลังงานชมุชน ภาคประชาชน

กิจกรรมโครงการ 
เพ่ือประสานแนวรวม

ให พนจ./สพจ. ไดแลกเปลี่ยน กับ
เครือขายฯภาคประชาชน และ
นักวิชาการดานพลังงานชุมชน

6

โดยเขาใจธรรมชาติของเครือขายภาคประชาชน วาเปนเครือขายแบบไมเปนทางการ มีความยืดหยุน 

ตามสถานการณได และเขาใจระบบการทํางานของหนวยงานรัฐ ที่มีกฎระเบียบและเงื่อนไข ใหปฏิบัติตาม
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แปลงเกษตร ผลผลิตการเกษตร
ผลิตภัณฑชุมชน
ลดใชพลังงาน

การตลาด สรางแบรนด

พน.

กษ.

RETs
EE RETs

EE
ศพก.

สมารฟารม
สมารทฟารมเมอร

เกษตรแบบแปลงใหญ

แนวทางการบูรณาการ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมอก.

เครือขาย
ธนาคาร
น้ําใตดิน

แนวทางการบูรณาการงานดานพลงังานเขากบัวิถีเกษตรกรรม

วท. เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ชุมชนวิทยาศาสตร

เครือขาย
ธนาคาร
ตนไม



โครงการเชื่อมรอยเครือขายองคกรและเครือขายชุมชนในประเทศไทย
เพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ป 2562

พัฒนาหลักสตูรประจํา
ศนูยเ์รยีนรู ้

ถอดประสบการณ์
/องคค์วามรูจ้ากตน้แบบ

คนตน้แบบ

การพัฒนาโครงการ
ดา้นพลังงาน 

สําหรับภาคประชาชน
เพื�อขอแหลง่ทนุ

OUTPUT
เกิดผลประหยัดพลังงานในครัวเรือนเปาหมาย
 8,000 ครัวเรือน ลดพลังงานลงอยางนอย 20%

ศนูย์
เรียนรู้

เครอืขา่ยชาวบา้น
ผูส้นใจดา้นพลังงาน 
หรอื อส.พน.

OUTCOME
ภาคประชาชนมีแนวทางการเขียนโครงการขอทุน
จากกองทุนฯได

ประสบการณ์การ
ดําเนนิโครงการตา่งๆ

ถอดประสบการณ์
จากตน้แบบ

กจิกรรม
นักสง่เสรมิพลังงานชมุชน

ทดสอบหลักสตูร

จัดอบรมตาม
หลักสตูร
(160 คน)

ปฏบิตักิารสื�อสาร
ดา้นพลังงานใน

พื�นที�
(Knock Door)
1 : 50 ครัวเรอืน

สพจ. ทําหนาที่เสมือนเปนพี่เลีย้ง

กจิกรรม
พัฒนาเครอืขา่ยฯ
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