
๑ 

 

คู่มือการด าเนินงาน 
 

โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย 
เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืน 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ส าหรับส านักงานพลังงานจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

 
 
 



๒ 

โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย 
เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 บทเรียนการขับเคลื่อนงานแผนพลังงานชุมชนที่ผ่านมา ยังขาดมิติการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่าง 
ชุมชน องค์กรชุมชนหรือภาคีเครือข่ายอื่นๆ เมื่อไม่มีหน่วยงานรัฐหรืองบประมาณสนับสนุนโครงการโดยตรง 
 การรวบรวมและสร้างเครือข่าย อส.พน. เครือข่ายพลังงานชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากลไกการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดการยอมรับ เกิดทัศนคติที่ดี 
ในเทคโนโลยีพลังงาน สถานการณ์พลังงาน นโยบายพลังงาน และการจัดการพลังงาน จะน าไปสู่การพัฒนา
กระบวนการเชื่อมร้อยเครือข่ายต่างๆให้ก่อเกิดพลังในการขับเคลื่อน และร่วมกันก าหนดแผนงานการผลักดัน
นโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม เหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
พลังงาน ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน

และการจัดการพลังงาน ตลอดถึงนโยบายพลังงานร่วมกัน  
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนากลไกการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรชุมชนสู่ภาคีความร่วมมือ ให้เกิดพลังการขับเคลื่อน

ทางสังคมในกิจกรรมพลังงาน ตามวิถีวัฒนธรรมของแต่ละเครือข่ายร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
  ๒.๓ เพ่ือก าหนดแนวทางการผลักดันนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน

ระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๒.๔ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้และสถานบันการเรียนรู้เรื่องพลังงาน

ชุมชน 
 

๓.ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
๔.งบประมาณ 

 ๔.๑ จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานพลังงานจังหวัด ๒๐ จังหวัดๆ ละ ๑๐๖,๐๐๐ บาท ได้แก่    
ส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร ขอนแก่น เชียงราย นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พังงา มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง ราชบุรี ล าปาง สตูล สระบุรี หนองคาย อ านาจเจริญและอุทัยธานี  
รวมเป็นเงิน ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)    

ล าดับ รายการ รวม 

1 งบกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารพลังงานชุมชน  ๖๘,000  
1.1 กิจกรรมปฏิบัติการสื่อสารด้านพลังงานในพื้นที่  

 - จัด 1 ครั้ง นักสื่อสาร ๘ คน สื่อสาร 1 คนต่อ 50 ครัวเรือน 
๔๐,000  



๓ 

ล าดับ รายการ รวม 
1.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมพลังงานชุมชน 1 ครั้ง 

 - ค่าเดินทาง สพจ. น า อส.พน.ร่วมอบรม สพจ.ละ 1 ครั้ง ๘,000  

1.3 ค่าจัดกิจกรรมประกวดการประหยัดพลังงาน  
 - สพจ.ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๐ สพจ.  

๒0,000  

2 งบกิจกรรมพัฒนาคนต้นแบบ 40 คน ๒๐,000  
2.1 ค่าเดินทางร่วมงานสัมมนา 3 ครั้ง  (สพจ.ๆละ ๑๕,๐๐๐บาท) 

- สพจ.และเครือข่าย รวม ๓ คน ร่วมงานสัมมนา ๓ ครั้ง x ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง 
๑๕,000  

2.2 กิจกรรมดูงานต้นแบบในพื้นที่ "ส่งต่อความรู้สู่เพื่อนบ้าน" 
ศึกษาดูงานต้นแบบในพ้ืนที่ 1 ต้นแบบ ขยาย 20 คน (2ต้นแบบต่อสพจ.) ๕,000  

3 งบกิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้  ๑2,000  
3.1 สพจ.และเครือข่ายฯท ากิจกรรมในพื้นที่ จ านวน 3 ครั้ง  

-สพจ. ลงพ้ืนที่และประชุมเครือข่าย ๓ ครั้ง x ๔,๐๐๐บาท/ครั้ง 
๑2,000  

4 ค่าบริหารโครงการ ๖,๐๐๐ 

  
งบประมาณต่อ ๑ สพจ. ๑๐๖,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งหมด (๒๐ สพจ.) 2,120,000  

 ทั้งนี้ ให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้เพ่ือความเหมาะสมโดยสามารถถัวจ่ายระหว่างรายการ และแยก
รายการ และท าสัญญาหรือหนังสือยืนยันได้หลายรายการตามความเหมาะสม 

 ๔.๒  จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานพลังงานจังหวัด ๒๐ จังหวัดๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ กระบี่ ชัยนาท 

ชัยภูมิ ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช น่าน พัทลุง แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ลพบุรี ศรีสะเกษ สิงห์บุรี 

สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง และอุบลราชธานี รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

ล าดับ รายการ รวม 

๑ งบกิจกรรม พัฒนาคนต้นแบบ  ๑๘,000  
๑.1 ค่าเดินทางร่วมงานสัมมนา 3 ครั้ง   

- สพจ.และเครือข่าย ๓ ครั้ง x ๖,๐๐๐ บาท/ครั้ง  ๑๘,๐๐๐ 

๒ งบกิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้  ๑2,000  
๒.1 สพจ.และเครือข่ายฯท ากิจกรรมในพื้นที่ จ านวน 3 ครั้ง  

-สพจ. ลงพ้ืนที่และประชุมเครือข่าย ๓ ครั้ง x ๔,๐๐๐บาท/ครั้ง) 
๑๒,๐๐๐ 

 งบประมาณต่อ ๑ สพจ. ๓๐,๐๐๐ 

  รวมงบประมาณทั้งหมด (๒๐ สพจ.) 600,000  



๔ 

  ทั้งนี้ ให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้เพ่ือความเหมาะสมโดยสามารถถัวจ่ายระหว่างรายการ และ

แยกรายการ และท าสัญญาหรือหนังสือยืนยันได้หลายรายการตามความเหมาะสม 

 

๕.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๕.๑ สสช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับส านักงานพลังงานจังหวัด และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ กิจกรรมที่ส านักงานพลังงานจังหวัดต้องด าเนินการ  มีดังนี ้
  ๕.๒.๑  กิจกรรม ส าหรับ ๒๐ จังหวัด ข้อ ๔.๑ ซึ่งประกอบด้วย  ส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร 
ขอนแก่น เชียงราย นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา มุกดาหาร ยโสธร ยะลา 
ระนอง ราชบุรี ล าปาง สตูล สระบุรี หนองคาย อ านาจเจริญและอุทัยธานี ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) สพจ.และเครือข่ายฯท ากิจกรรมในพื้นที่ ครั้งที ่๑ โดยลงพ้ืนที่และจัดประชุมเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ
ในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันค้นหาโจทย์ในการท างานร่วมกันในพ้ืนที ่

2) เดินทางร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการฯและคัดเลือกคณะท างาน 4 ภาค (ครั้งที่ 1) สพจ.และตัวแทน
เครือข่าย รวม ๓ คน เพ่ือพัฒนาโจทย์การท าโครงการที่เครือข่ายในพ้ืนที่สนใจและคัดเลือกคณะท างานภาค  

3) อบรมนักสื่อสารพลังงานชุมชน 1 ครั้ง/สพจ. โดย สพจ. พาผู้อบรม จ านวน ๘ คน/สพจ. เดินเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรนักสื่อสารพลังงานชุมชน ที่ สสช. จัดการอบรมตามภูมิภาค 

4) กิจกรรมปฏิบัติการสื่อสารด้านพลังงานในพื้นที่ 1 ครั้ง/สพจ.  โดย สพจ.ด าเนินการให้นักสื่อสาร
พลังงานชุมชนที่มี ๘ คน/สพจ. ขยายผลส่งต่อเรื่องการประหยัดพลังงานในครัวเรือนในพ้ืนที่ 1 ต่อ 50 ครัวเรือน 
และเก็บข้อมลูการใช้พลังงานในแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดการประหยัดพลังงาน  

5) สพจ.และเครือข่ายฯท ากิจกรรมในพื้นที่ ครั้งที ่๒ โดยลงพื้นที่และจัดประชุมเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ
ในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการที่ต้องการท าร่วมกัน 

6) สพจ.คัดเลือกคนต้นแบบ 2 คน/สพจ. และเลือกศูนย์เรียนรู้ เสนอ 1 แห่ง/สพจ. เพื่อให้คณะท างาน
ภาคฯคัดเลือก ภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง ในงานสัมมนาฯครั้งที่ 2 

7) ร่วมสัมมนาการพัฒนาโครงการด้านพลังงานชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และเทคนิคการ
พัฒนาโครงการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน (ครั้งที่ 2) เพ่ือพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการฯ 

8) สพจ.และเครือข่ายฯท ากิจกรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 3 โดยลงพ้ืนที่และจัดประชุมเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ
ในพ้ืนที่ ปรับปรุงข้อเสนอโครงการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที ่

9) จัดกิจกรรมประกวดการประหยัดพลังงาน สพจ.ละ 1 ครั้ง 
- จัดประกวดแข่งขันการประหยัดพลังงาน โดยให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งบทความ “การประหยัด

พลังงานในครอบครัวของฉัน” เข้าประกวดและส่งผลการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้ สพจ. คัดเลือกผู้ชนะจาก
บทความและผลประหยัดพลังงานของครัวเรือนที่เข้าร่วม และท าการคัดเลือกผู้ชนะ 

10) จัดกิจกรรมดูงานคนต้นแบบ สพจ. จัดกิจกรรมให้เพ่ือนบ้านของต้นแบบมาศึกษาดูงานบ้านคน
ต้นแบบๆละ ๑ ครั้ง รวม ๒ ครั้ง/สพจ. เพื่อให้ 1 ต้นแบบขยายผลต่อ 20 คน รวมขยายผล ๔๐ คน/สพจ. 

11) ร่วม สัมมนาสรุปบทเรียนโครงการฯ (ครั้งที่ 3) เพ่ือเตรียมข้อเสนอโครงการเสนอแหล่งทุนและสรุป
บทเรียน 

หมายเหตุ ตัวอย่างโครงการและตัวอย่างTOR จ้าง ตามเอกสารแนบ 



๕ 

  ๕.๒.๒ กิจกรรม ส าหรับ ๒๐ จังหวัด ข้อ ๔.๒ ซึ่งประกอบด้วย  ส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ชัยนาท 
ชัยภูมิ ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช น่าน พัทลุง แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ลพบุรี ศรีสะเกษ สิงห์บุรี 
สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง และอุบลราชธานี ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) สพจ.และเครือข่ายฯท ากิจกรรมในพื้นที่ ครั้งที ่๑ โดยลงพ้ืนที่และจัดประชุมเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ
ในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันค้นหาโจทย์ในการท างานร่วมกันในพ้ืนที ่

2) เดินทางร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการฯและคัดเลือกคณะท างาน 4 ภาค (ครั้งที่ 1) สพจ.และตัวแทน
เครือข่าย รวม ๓ คน เพ่ือพัฒนาโจทย์การท าโครงการที่เครือข่ายในพ้ืนที่สนใจ  

3) สพจ.และเครือข่ายฯท ากิจกรรมในพื้นที่ ครั้งที ่๒ โดยลงพื้นที่และจัดประชุมเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ
ในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการที่ต้องการท าร่วมกัน 

4) ร่วมสัมมนาการพัฒนาโครงการด้านพลังงานชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และเทคนิคการ
พัฒนาโครงการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน (ครั้งที่ 2) เพ่ือพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการฯ 

5) สพจ.และเครือข่ายฯท ากิจกรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 3 โดยลงพ้ืนที่และจัดประชุมเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ
ในพ้ืนที่ ปรับปรุงข้อเสนอโครงการร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที ่

6) ร่วม สัมมนาสรุปบทเรียนโครงการฯ (ครั้งที่ 3) เพ่ือเตรียมข้อเสนอโครงการเสนอแหล่งทุนและสรุป
บทเรียน 

๕.๓ สสช. โอนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ สพจ. ด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนด  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  ๕.๓.๑  ส านักงานพลังงานจังหวัด ๒๐ จังหวัดตามข้อ ๔.๑ จ านวนจังหวัดละ ๑๐๖,๐๐๐ บาท โดย
แบ่งเป็น ๒ งวด งวดแรกจังหวัดละ 74,000 บาท และงวดที่ ๒ จังหวัดละ ๓๒,000 บาท 
  ๕.๓.๒  ส านักงานพลังงานจังหวัด ๒๐ จังหวัดตามข้อ ๔.๒ จ านวนจังหวัดละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยโอนให้
ทั้งหมดในงวดเดียว  
 ๕.๔  สพจ.ทั้ง ๔๐ จังหวัด ส่งรายงานสรุปการด าเนินงาน ตามข้อ ๖ ในตารางสรุปขั้นตอนการด าเนินงาน ส่ง
ให้ สสช. ตามก าหนดเวลา   
 
๖. สรุปขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ตารางสรุปขั้นตอนการด าเนินงาน 
ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ 

๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
(ตามข้อ ๕.๑) 

สสช. ๙ พ.ย. ๖๑ 

๒ โอนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งวดที่ ๑ (ตามข้อ ๕.๓) สสช. พ.ย. ๖๑ 
๓ -๒๐ จังหวัดตามข้อ ๔.๑ ด าเนินงานตามกิจกรรมข้อ ๕.๒.๑ 

ข้อ ๑), ๕)และ ๘) แล้วส่งรายงานสรุปการลงพื้นที่และประชุม
เครือข่ายในพ้ืนที่ จ านวน ๓ ครั้ง ตามแบบฟอร์ม คข.01-03 
-๒๐ จังหวัดตามข้อ ๔.๒ ด าเนินงานตามกิจกรรมข้อ ๕.๒.๒ 
ข้อ ๑), ๓) และ๕) แล้วส่งรายงานสรุปการลงพื้นที่และประชุม
เครือข่ายในพ้ืนที่ จ านวน ๓ ครั้ง ตามแบบฟอร์ม คข.01-03 

สพจ. พ.ย.๖๑-ก.ค.๖๒ 
(ครั้งที๑่ ก.พ.๖๒ 
ครั้งที๒่ เม.ย.๖๒ 
ครั้งที๓่ ก.ค.๖๒) 

๔ โอนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งวดที่ ๒ (ตามข้อ ๕.๓) สสช. ม.ค. ๖๒ 
๕ ๒๐ จังหวัดตามข้อ ๔.๑ ด าเนินงานตามกิจกรรมข้อ ๕.๒.๑ 

ข้อ ๖) โดยส่งรายชื่อต้นแบบและเสนอศูนย์เข้าคัดเลือก ตาม
แบบฟอร์ม คข.๐๖ 

สพจ. ก.พ. ๖๒ 



๖ 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ 
๖ ๒๐ จังหวัดตามข้อ ๔.๑ ด าเนินงานตามกิจกรรมข้อ ๕.๒.๑  

ข้อ ๔) และส่งรายงานผลกิจกรรมตามแบบฟอร์ม คข.04 
- สพจ. ส่ง คข. 04-1 รายงานผลปฏิบัติการสื่อสารฯ ในพ้ืนที่ 
โดยแนบ ส าเนา เอกสาร คข. 04-๔ ตามจ านวนครัวเรือนที่นัก
สื่อสารฯลงพื้นที่ 
-ตัวอย่างTORจ้างสื่อสารส ารวจและเก็บข้อมูล(ตามไฟล์แนบ) 
ข้อ ๙) และส่งรายงานผลกิจกรรมการประกวดการประหยัด
พลังงาน ตามแบบฟอร์ม คข.0๕ 
ข้อ ๑๐) และส่งรายงานผลกิจกรรมดูงานคนต้นแบบ ตาม
แบบฟอร์ม คข.0๗ 

สพจ  
พ.ค. ๖๒ 

 
 
 
 

ก.ค. ๖๒ 
 

ก.ค. ๖๒ 
 

๗ สพจ.ทั้ง ๔๐ จังหวัด ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ส่งสรุป
ความก้าวหน้าการด าเนินงานรายเดือน ตามลิงค์ออนไลน์ 
แบบฟอร์มติดตามการใช้งบประมาณ
https://goo.gl/forms/21C1XXQ5pQofBHy73 

สพจ. ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน 

 
๗.หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑ 

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 
 E-mail : participation@energy.go.th 

 
๘.ผู้ประสานงานโครงการ (สสช.) 
 ๘.๑ นางสาวเย็นใจ เผ่าผาง นักวิชาการพลังงานช านาญการ โทร. ๐-๒๑๔๐-๖๓๑๖ 
 ๘.๒ นายเที่ยงทน ค าภิเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม โทร. ๐-๒๑๔๐-๖๓๑๕ 
 ๘.๓ นายส าราญ เหมือนสังข์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทร. ๐-๒๑๔๐-๖๓๑๗ 
 ๘.๔ นางสาวศิรินทิพย์  แซ่อ้วง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทร. ๐-๒๑๔๐-๖๓๑๔ 
       

--------------------------------- 
 
 

https://goo.gl/forms/21C1XXQ5pQofBHy73

