
แหลง่ทนุใหเ้ปลา่สําหรบัโครงการพฒันาชุมชน



โครงการขนาดเล็ก (Small Grants Programme: 
SGP) วงเงนิไมเ่กนิ 50,000 เหรยีญสหรัฐ โดย 
GEF ใหก้ารสนับสนุนทางการเงินในลักษณะ 
corporate programme ม ีUNDP เป็นหน่วยงาน
หลักในการดําเนินงานหรือในฐานะหุน้ส่วนของ 
GEF และ UNOPS เป็นหน่วยงานบรหิารโครงการ  
โครงการ SGP สนับสนุนการมสีว่นร่วมขององคก์ร
ที�ไมใ่ชรั่ฐ องคก์รสว่นทอ้งถิ�นโดยใหก้ารสนับสนุน
ทางการเงินจํานวนหนึ�งสําหรับโครงการระดับ
ชุมชนในสาขาที�อยู่ ในความสนใจของ GEF   
(http://sgp.undp.org/) Facebook:กองทนุสิ�งแวดลอ้มโลก





การพัฒนาโครงการโดยใชผ้ลที�
คาดวา่จะไดรั้บเป็นตวัตั �ง

Result-Based Management



การพฒันาโครงการโดยใชผ้ลที�คาดวา่
จะไดร้บั (Result) เป็นตวัต ั�ง

ข ั�นที� 1. กาํหนดผูร้บัประโยชน์จากโครงการ และ กลุม่เป้าหมาย

รวมท ั�ง ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ใหช้ดัเจน

ข ั�นที� 2. กาํหนดผลที�คาดวา่จะไดร้บั (Results)ที�เป็นไปไดข้อง

โครงการ

-มองภาพใหอ้อกวา่ เมื�อทาํกจิกรรมไปแลว้ จะไดผ้ล        

ออกมาอยา่งไรบา้ง  ท ั�งในระหวา่งชว่งอายโุครงการ และ 

        เมื�อโครงการสิ�นสดุ

    

โดยใชก้ระบวนการแบบมีสว่นรว่ม



การพฒันาโครงการโดยใชผ้ลที�คาดวา่
จะไดร้บั (Result) เป็นตวัต ั�ง

คอืผลที�คาดวา่จะไดร้บั (Result) จากการดาํเนินโครงการ
ผลที�คาดวา่จะไดร้บั  พจิารณาได ้จาก   บางสิ�ง บางอยา่งในพื�นที�เป้าหมาย และนอกพื�นที�

เป้าหมาย  มี  การเปลี�ยนแปลง หลงัจากไดท้าํกจิกรรมตา่งๆของโครงการ

บางสิ�ง บางอยา่ง

พื�นที�ป่าหวัไรป่ลายนา  ป่าสาธารณะ  พนัธุ์พืชทอ้งถิ�น พนัธุ์พืชทอ้งถิ�น

พื�นที�ป่า  พื�นที�ตน้นํ�า  พื�นที�ทาํกนิ  แมนํ่�า  ชายฝั�ง  พื�นที�ชุม่นํ�า  พื�นที�อา่ว

ปรมิาณการใชฟ้้า  ใช้แกซ๊  ใช้นํ�ามนัดเีซล  เบนซนิ

ขยะมลพษิ  สารกาํจดัศตัรูพืชที�รา้ยแรง  ปุ๋ ยเคมี  นํ�าเสียจากครวัเรือน

องค์กร  กลุม่คน  สถาบนั  หน่วยงานรฐั  อ.บ.ต. เทศบาล

กลุม่แมบ่า้น  กลุม่เยาวชน   นกัทอ่งเที�ยว 

ศกัยภาพ  ความรู ้  ทกัษะ ของชุมชน

พฤฒกิรรม  ความเชื�อ  แนวทางปฏบิตั ิ  ทศันคติ

                 ฯลฯ



การพฒันาโครงการโดยใชผ้ลที�คาดวา่
จะไดร้บั (Result) เป็นตวัต ั�ง

คอืผลที�คาดวา่จะไดร้บั (Result) จากการดาํเนินโครงการ
ผลที�คาดวา่จะไดร้บั  พจิารณาได ้จาก   บางสิ�ง บางอยา่งในพื�นที�เป้าหมาย และนอกพื�นที�

เป้าหมาย  มี  การเปลี�ยนแปลง หลงัจากไดท้าํกจิกรรมตา่งๆของโครงการ

การเปลี�ยนแปลง

การปรบัปรุงที�ดขีึ�น     การเพิ�มขึ�น หรือ  ความเขม้แข็งเขม้แข็งม ั�นคงยิ�งขึ�น

การลดลง   การผอ่นคลาย   การสิ�นสุด   หรือ การปรบัเปลี�ยน

การยืนหยดั  ม ั�นคง   ไมเ่ปลี�ยนแปลงภายใตค้วามกดนั

การที�ชุมชนมีความสามารถเพิ�มขึ�น

การมีขอ้มูล ตวัเลข ไวอ้า้งองิ

การประหยดั  หรือ การไมเ่พิ�มขึ�น

การอุบตัขิึ�น   การฟื� นตวั

                 ฯลฯ



การพฒันาโครงการโดยใชผ้ลที�คาดวา่
จะไดร้บั (Result) เป็นตวัต ั�ง

ชุมชนเป้าหมายจาํนวน ........คน มีความรูค้วามเขา้ใจเรื�อง......มากขึ�น  ดูไดจ้าก

......ครอบครวัสามารถลดการใชไ้ฟฟ้าจากสายสง่ได.้.........หน่วย/เดอืน

......ครอบครวัหลีกเลี�ยงการใชไ้มฟื้นได ้............ก.ก./เดอืน

.......ครอบครวั หลีกเลี�ยงการใชนํ้�ามนัเบนซนิ/ดเีซลได.้..........ลติร/เดอืน

ตวัอยา่งของผลที�คาดวา่จะไดร้บั (Result) จากการดาํเนินโครงการ

เกดิพื�นที�ป่าชุมชน ..........ไร ่ มีการจดัการรว่มกบัป่าไม ้ /อุทธยาน

พนัธุ์พชืทอ้งถิ�นจาํนวน...........ชนิดไดร้บัการอนุรกัษ์ และ ใช้ประโยชน์อยา่งมีแผน

โครงการไดร้บัการบรรจุเขา้แผน อ.บ.ต. / เทศบาล

ฯลฯ



การพฒันาโครงการโดยใชผ้ลที�คาดวา่
จะไดร้บั (Result) เป็นตวัต ั�ง

แตห่ลงัจากจดัประชุม ฝึกอบรม สมัมนาแลว้ ไดเ้ห็น/ไดม้ีการเปลี�ยนแปลง อะไรบา้ง –
บรรยายใหไ้ด ้ หาตวัชี�วดัที�เป็นตวัเลขใหไ้ด้

การไดก้ระทาํกจิกรรมในโครงการ  ไมใ่ช ่ผลลพัธ์ของโครงการ

จาํนวนคนที�เขา้รว่มประชุม   ฝึกอบรม  สมัมนา ไมใ่ชผ่ลลพัธ์ของโครงการ

จาํนวนคนที�เขา้รว่มประชุม   ฝึกอบรม  สมัมนา ไมใ่ชผ่ลลพัธ์ของโครงการ

จาํนวนคร ั�งที�จดัประชุม อบรม สมัมนา ไมใ่ชผ่ลลพัธ์ของโครงการ

คอืผลที�คาดวา่จะไดร้บั (Result) จากการดาํเนินโครงการ

ผลที�คาดวา่จะไดร้บับางตวั  กวา่จะเริ�มมองเห็นผลได ้ใช้เวลานาน                                 
แต ่บางตวั ใช้เวลา ไมถ่งึ 6 เดือนก็เริ�มชดัเจนแลว้   แตจ่ะย ั�งยนืแคไ่หน 

ผลที�คาดวา่จะไดร้บับางตวั อยูไ่ดไ้มน่าน เนื�องจากหลายสาเหตุ



การพฒันาโครงการโดยใชผ้ลที�คาดวา่
จะไดร้บั (Result) เป็นตวัต ั�ง

อยากทาํเพื�อลูกเพื�อหลาน เพื�อทอ้งถิ�น เพื�อประเทศ และ เพื�อโลก
เป็นเรื�องสาํคญัยิ�ง

แต่

ที�สาํคญัไมแ่พก้นัคอื

ทาํแลว้ไดผ้ลอยา่งไร  มีประสบการณ์ (ท ั�งดี และ ไมด่)ี ไวใ้หผู้อ้ื �น
ไดเ้รียนรูห้รือไม่







Stakeholder workshop







โครงการแกส๊ชวีภาพเฉลมิพระเกยีรต ิลด LPG ในครัวเรอืน
สาํนกังานพลงังานจงัหวดักําแพงเพชร กระทรวงพลงังาน

กอ่สรา้ง ตดิตั �งระบบโดย อาสาสมัครพลงังานชมุชน (อส.พน.) 
ต.คลองนํ�าไหล

 

ตดิตามประเมนิผลรอบ 6 เดอืน แกส๊ชวีภาพถงุ PVC  ขนาด 8 ลบ.ม. 

นายณัฐนนท ์จักกระโทก 22 ม. 6 คุม้บงึหลม่พัฒนา ต.คลองนํ�าไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

เลี�ยงหม ู20 ตัว จากเดมิใช ้LPG 1 ถัง (15 kg) /เดอืน ปัจจบุันผลติแกส๊ชวีภาพทดแทน LPG  ได ้100 %

ตม้ขา้วหมวูนัละ 2 ครั �งๆ
ละ 30 นาท ีและใช ้

ทํากบัขา้ว เพยีงพอตอ่
ความตอ้งการ

ใน 1 วนั

มลูจากบอ่ลน้ทําปุ๋ ยหมัก
คณุภาพสงู

แกปั้ญหาเรื�องกลิ�น

ระบบมปีระสทิธภิาพ
ตดิตั �งงา่ย ไมแ่พง 
ชาวบา้นก็ทําได ้



บญัชโีปรง่ใสตรวจสอบได้









งบประมาณจาก อบต.  4.4  แสนบาท
จาก สพจ.กาํแพงเพชร 3.5 แสนบาท
อส.พน. ขอทนุตอ่ยอด  8    แสนบาท
จาก (สสส.)         3   แสนบาท

รวมกวา่                  1.89   ลา้นบาท
ไดร้บังบประมาณขยายผลจากหลาย
ชอ่งทางตอ่เนื�อง กวา่ 7 ปี

2552-2558 ชุมชนคลองนํ �าไหลขบัเคลื�อน
โครงการวางแผนพลงังานชุมชนดว้ยงบประมาณ

ต ั�งตน้ผา่น สพจ.กาํแพง 5.3 แสนบาท

การขยายผลบอ่แกส๊ชวีภาพขนาด 7 ลบ.ม.
จํานวน 150 บอ่ การผลติแกส๊ชวีภาพ เทยีบเทา่ 
LPG ปีละ 44,073.75 กก. คดิเป็นมลูคา่ปีละ 
1,057,770 บาท เทยีบเทา่ปีละ 51.56 toe 
ลด CO2 ปีละ 135,747 กก. เทยีบเทา่การปลกู
ตน้ไมปี้ละ 13,574 ตน้ ลดการใชปุ้๋ ยเคมไีดปี้ละ 
50,400 กก. มลูคา่ปีละ 60,4800 บาท 

ลดคา่ใชจ้า่ยรวมปีละ 1,662,570 บาท





สิ�งที�ผูไ้ดร้บัทนุสนบัสนนุตอ้งตอบใหไ้ด ้เป็น
ประเด็นทผีูป้ระเมนิผลโครงการจะสอบถาม
เป็นประจาํทกุปี
1.โครงการ ขนาดเล็กมปีระสทิธผิล (Effective) 
แค ่ไหน ในการจัดการสิ�งแวดลอ้ม และแกไ้ข
ปัญหาการทํามาหากนิ และ วถิชีวีติของชมุชน 
อยา่งยั�งยนื เมื�อเปรยีบเทยีบกบัโครงกาขนาด
กลาง และ ใหญ ่และ กบั โครงการขนาดเล็กของ 
Donors รายอื�น ?
2. โครงการขนาดเล็กไดม้กีาร ขยายผล ขยาย
พื�นที� ขยายแนวคดิ/การปฏบิตั ิและ สรา้งกระแส
หลัก ไปขนาดไหนแลว้ มปัีจจัยอะไรบา้งที�หนุน
เสรมิ หรอื เป็นอปุสรรค ?



3. ระบบการตดิตามประเมนิผล และ จัดการความรู ้
ของ โครงการขนาดเล็ก ไดทํ้าใหม้กีารขยายผล 
ขยายพื�นที� ขยายแนวคดิ/การปฏบิตั ิและ สรา้ง
กระแสหลักของผลลัพธข์องโครงการขนาดเล็ก
อยา่งไร?
4. โครงการขนาดเล็กไดม้สีว่นในการปรับปรงุ /
เปลี�ยนแปลง ระบบการแกปั้ญหา การวางนโยบาย 
และระเบยีบปฏบิตัเิรื�องสิ�งแวดลอ้ม ในระดบัทอ้งถิ�น 
และระดบัประเทศ อยา่งไร ?
5. โครงการขนาดเล็ก ไดม้สีว่นสรา้งศกัยภาพของ
เครอืขา่ยองคก์รประชาสงัคม ใหส้ามารถเขา้ไปมี
สว่นรว่มในการวางแผนนโยบาย หรอืแนวทางระดบั
ทอ้งถิ�น และ ระดบัชาต ิไดแ้คไ่หน ?











โดยทนุสนบัสนนุขนาดเล็กโดยตรง งบประมาณที�จดัสรรตามนโยบาย
โครงการชว่ยเหลอืของรฐับาลออสเตรเลยี

สถานทตูออสเตรเลยี

โครงการทนุสนับสนุนโดยตรง (DAP - Direct Aid Program) เป็นโครงการทนุสนับสนุนขนาด
เล็ก สง่เสรมิโครงการดา้นการพัฒนาใหแ้กป่ระเทศตา่งๆที�อยูใ่นเกณฑป์ระเทศผูม้สีทิธ์

ไดรั้บความชว่ยเหลอืเพื�อการพัฒนาอยา่งเป็นทางการ (ODA- Official Development Assistance) 

ซึ�งมโีครงการที�มุง่เนน้ถงึผลลพัธท์ี�มคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรมเป็นสําคญั

งบประมาณที�เสนอ 
ไมเ่กนิ 700,000 บาท



ที�มาของโครงการสรา้งงานสรา้งอาชพี
นายแบกเดย ์ผูพ้กิารขา ทาํอาชพีขายไกท่อด นํานํ �ามนัมาขายเป็นการจดุประกายใหก้บั

กลุม่วสิาหกจิยะลา ขอทนุขยายผล สรา้งงานสรา้งอาชพีใหก้บัคนพกิาร



ไดร้บัทนุสนบัสนุนตอ่ยอดเพื�อการพฒันา 2 ทนุ
1.) ทนุจากสถานเอกอคัราชฑตูออสเตรเลยีประจําประเทศไทยจํานวน 690,000 
บาท ซึ�งเป็นโครงการทนุสนับสนุนขนาดเล็กโดยตรง (DAP - Direct Aid Program)
เป็นงบประมาณที� จัดสรรตามนโยบายโครงการชว่ยเหลอืของรัฐบาลออสเตรเลยี  

2.)ทนุจากโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นร่วมในภาคใตข้องประเทศไทย Southern Thailand 
Empowerment and Participation (STEP) จํานวน 204,000 บาท โดยมวีทิยาลัยอสิลามศกึษา 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์เป็นภาครีว่มซึ�งเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนนิงาน ทางกลุม่ไดรั้บการ
สนับสนุนงบประมาณภายใตโ้ครงการพัฒนาวสิาหกจิชมุชนเพื�อสิ�งแวดลอ้มและคณุภาพชวีติคนพกิารและ
ผูด้แูลคนพกิาร ซึ�งถอืเป็นการเสรมิสรา้งศักยภาพและขดีความสามารถของผูห้ญงิในชมุชน วางแผนเพื�อ
พัฒนาความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชวีติอยา่งยั�งยนื รวมทั �งสรา้งความยดึเหนี�ยวทางสังคมผา่นกจิกรรมใหก้บักลุม่
คนพกิารในชมุชนเพื�อนํารอ่งภายในจังหวดัยะลา รวมจํานวนเงนิทั �งสองทนุกวา่ 890,000 บาท

สถานทตูออสเตรเลยี
(DAP - Direct Aid Program) 

Southern Thailand 
Empowerment and 
Participation (STEP) 



นายพอล โรบลิลยีารด์ (H. E. Mr. Paul Robilliard) เอกอัครราชทตู คณุออคเทเวยี บอรธ์วคิ อปุทตู
ออสเตรเลียประจําประเทศไทย รับมอบของที�ระลกึหนังสอืพระบดิาแห่งพลังงานไทย กระทรวง
พลังงาน และรับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการสรา้งงานสรา้งอาชพีแก่ผูพ้ ิการและ
ผูด้อ้ยโอกาสโดยนอ้มนําโครงการตามแนวพระราชดําร(ิไบโอดเีซล) โดยวสิาหกจิยะลาไบโอดเีซล 
ไดรั้บทนุสนับสนุนขนาดเล็กโดยตรง (DAP - Direct Aid Program) เป็นงบประมาณที�จัดสรรตาม
นโยบายโครงการชว่ยเหลอืของรัฐบาลออสเตรเลยี ร่วมมอื ลดภาวะโลกรอ้น ฟื�นฟสูภาพสิ�งแวดลอ้ม 
ช่วยส่งเสริมพลังงาน ทดแทนไบโอดีเซล ถือเป็นตัวอย่างหนึ�งที�นําเอาโครงการในพระราชดําร ิ
รปูแบบเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับใชข้ยายผลจนประสบผลสําเร็จ

ทนุสนบัสนนุขนาดเล็กโดยตรง 
(DAP - Direct Aid Program) 



สาระสําคญัในการดําเนนิงาน กลุม่วสิาหกจิยะลาไบโอดเีซลจะขับเคลื�อนรว่มกบั
เครอืขา่ยผูพ้กิารและผูด้แูลทําการประชาสมัพันธใ์หช้มุชนไดเ้ห็นความสําคญัในการ
รวมรวมนํ�ามันพชืใชแ้ลว้สรา้งรายไดรั้กษาสิ�งแวดลอ้มและสขุภาพ โดยใชบ้า้นของผู ้
พกิารเป็นจดุรับซื�อนํ�ามันพชืใชแ้ลว้ในชมุชนเพื�อนํามาผลติเป็นไบโอดเีซล และ
ผลติไบโอแวค๊ จําหน่าย โดยกลุม่วสิาหกจิชมุชนสามารถตามเก็บและรับซื�อนํ�ามันพชื
ใชแ้ลว้ในราคาลติรละ 10 บาท จากเครอืขา่ยผูพ้กิารในจังหวัดไดท้ั �งหมด และเชื�อมั�น
ในศกัยภาพของผูพ้กิารวา่สามารถทํางานนี�เพื�อสรา้งรายไดเ้พิ�มเตมิจากงบชว่ยเหลอื
ของรัฐบาลเพิ�มเตมิจากที�ไดรั้บเดอืนละ 500 บาท รวมทั �งมกีารขยายผลสูเ่ยาวชนคน
พกิารภายในจังหวัด



 พอ่คดิเราทาํ พอ่นําเราตาม สนบัสนนุการทํางานของผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส 
สนบัสนนุโดยทนุสนบัสนนุขนาดเล็กโดยตรง งบประมาณที�จดัสรรตาม

นโยบายโครงการชว่ยเหลอืของรฐับาลออสเตรเลยี

สถานทตูออสเตรเลยี

+
2558-2559 จะใหค้วามสําคญัแกโ่ครงการใน
ดา้นตา่งๆเหลา่นี�:
ก) การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
ข) การสนับสนุนโรงเรยีน/การศกึษา
ค) การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานระดับเล็ก
ง) การสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศ และ
การพัฒนาบทบาทสตรี
จ) การสง่เสรมิใหผู้ท้พุพลภาพสามารถเขา้ถงึ
โอกาสตา่งๆอยา่งเทา่เทยีม
ฉ) การสง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่ง
ทั�วถงึ รวมถงึการเสรมิสรา้งศกัยภาพแกส่ถาบนั 
และสง่เสรมิการพัฒนาในชนบท
ช) การตอบสนองในการบรรเทาภัยพบิตั ิ
ซ) การรักษาสิ�งแวดลอ้ม
ฌ) การเสรมิสรา้งศกัยภาพในดา้นการปกครอง 
การกระจายอํานาจ และสทิธมินุษยชน

ยะลาไบโอดเีซลขอทนุไดโ้ดยเชื�อมโยงประเด็น
พลังงานทดแทนเขา้กับขอ้ ง จ และ ซ ภายใตก้รอบ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบับที� 11 
ของรัฐบาลไทย รวมถงึกรอบยทุธศาสตรก์ารใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและนโยบายของทนุสนับสนุนโดยตรงของ
รัฐบาลออสเตรเลยี

โครงการทนุสนับสนุนโดยตรง (DAP - Direct Aid Program) เป็นโครงการทนุ
สนับสนุนขนาดเล็ก สง่เสรมิโครงการดา้นการพัฒนาใหแ้กป่ระเทศตา่งๆที�อยูใ่น
เกณฑป์ระเทศผูม้สีทิธไ์ดร้ับความชว่ยเหลอืเพื�อการพัฒนาอยา่งเป็นทางการ 
(ODA - Official Development Assistance) ซึ�งมโีครงการที�มุง่เนน้ถงึผลลัพธท์ี�มี
ความชดัเจนและเป็นรปูธรรมเป็นสําคญั



การสรา้งงานสรา้งอาชพีแกผู่ด้อ้ยโอกาส

• เป้าหมาย 225 ชมุชน (จดุรับซื�อ) 2,000 คน 

• มีวัตถุดบิเพิ�มมากขึ�นประมาณกว่า 20,000-30,000 
ลติรตอ่เดอืน 

• รับซื�อในราคากโิลกรัมละ 10.00 บาท เครอืขา่ยผูพ้กิาร 
มรีายไดเ้ฉลี�ยประมาณ 1.5 แสนบาทตอ่เดอืน 

• นอ้มนําเอาโครงการพระราชดําริไบโอดีเซลมา
ประยกุตใ์ชใ้นชมุชน 

• รักษาสิ�งแวดลอ้มจากการทิ�งนํ�ามันปรงุอาหารที�ใชแ้ลว้

• ลดภาวะโลกรอ้นจากการนํามาผลติเป็นนํ�ามันไบโอ
ดเีซลอกีดว้ย



โดยผลที�ไดร้ับจากโครงการจะสามารถผลตินํ�ามนัไบโอดเีซลจากนํ�ามนัพชืใชแ้ลว้กวา่ 31,780 ลติร/เดอืน สรา้ง
รายไดเ้สรมิใหเ้ครอืขา่ยผูพ้กิารไดก้วา่ 158,900 บาท/เดอืน (วสิาหกจิฯรับซื�อลติรละ 10 บาท) ลดการปลอดปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกไดก้วา่เดอืนละ 85,806 กก./CO2 เทยีบเทา่การปลกูตน้ไมก้วา่ 8,500 ตน้/เดอืน พอ่คดิเราทํา พอ่

นําเราตาม สนับสนุนการทํางานของผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส



1.อ.เมอืง  

2.อ.รามนั 

3.อ.ยะหา  

4.อ.กรงปินงั 

5.อ.บนันงัสตา 

6.อ.กาบงั

7.อ.ธารโต

8.อ.เบตง

จดุรวบรวมท ั�งหมดในจงัหวดั
ยะลา 225 จดุรบัซื�อ 2,000 คน



สรา้งงาน สรา้งโอกาส รกัษาสิ�งแวดลอ้ม
1.ผลตินํ �ามนัไบโอดเีซลไดก้วา่ 

30,000 ลติร/เดอืน

2.สรา้งรายไดเ้สรมิใหเ้ครอืขา่ยผูพ้กิารไดก้วา่ 

158,900 บาท/เดอืน

3.ลดการปลอดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดก้วา่

85 ตนั/Co2 /เดอืน

4.เทยีบเทา่การปลกูตน้ไมก้วา่ 

8,500 ตน้/เดอืน



Australian Embassy Bangkok direct aid 
program ผูส้นับสนุนทนุเพื�อการพัฒนาชมุชน 
ประจําปี 2562 พจิารณาอนุมัตงิบประมาณ 
650,000 บาท ใหก้บั ชมุชนเกาะจกิภายใต ้
โครงการ Kho jik ReCharge เพื�อตดิตั �งสมารท์
มเิตอรแ์บบใชบ้ตัรเตมิเงนิ และพจิารณาอนุมัติ
งบประมาณ 390,900 บาท ใหเ้ครอืขา่ยรวมใจ
ตามรอยพอ่ ต.ป่าเด็ง ซึ�งขอไดต้ดิตอ่กนัเป็นปีที� 
2 สําหรับตดิตั �งระบบสบูนํ�าเพื�อการเกษตร และ
ระบบแสงสวา่งใหก้บัสมาชกิชมชน
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ Kho jik ReCharge



สนบัสนนุทนุ 650,000 บาท เพื�อตดิต ั�งสมารท์มเิตอรแ์บบใชบ้ตัรเตมิเงนิ









ปฏบิตักิารพลงังานทดแทนลดโลกรอ้น
โดยเครอืขา่ยรวมใจตามรอยพอ่บา่นป่าเด็ง

1. ตดิต ั�งบอ่แกส๊ชวีภาพท ั�งหมด 163 บอ่ 13 จงัหวดั 

เทยีบเทา่ LPG 41,219 กก./ปี

ประหยดัเงนิ 1,154,145 บาท/ปี

ลดการปลอ่ย CO2 ได ้127 ตนั/ปี

2. ตดิต ั�งระบบโซลา่เซลชุมชนรวม 6.8 kW. 

ทดแทนการใชนํ้ �ามนัปั�นไฟ 5,143 ลติร/ปี 

ลดการปลอ่ย CO2 ได ้11 ตนั/ปี

รวมท ั�ง 2 กจิกรรม ลดการปลอ่ย CO2 ได ้138 ตนั/ปี 

เทยีบเทา่การปลกูตน้ไม ้13,800 ตน้  (คดิที�ตน้ไม ้1 ตน้ ดดูซบั CO2 ได ้10 กก./ปี)



งบประมาณที�ไดจ้ากการสนับสนุนดา้นพลังงานทางเลอืกของเครอืขา่ยรวมใจตามรอยพอ่ ต.ป่าเด็ง

ปี ผูส้นับสนุน รปูแบบการสนับสนุน
ทนุ อปุกรณ์ (มลูคา่)

2553สสส. 219,280
2555สสส. 233,500
2556gef/sgp 302,000

หมูบ่า้น วช. 150,000
2557อบต.Energy Awards 50,000

หมูบ่า้น วช. 150,000
บทความ กกพ. 10,000

2558ปตท.ป้ายความรู ้ 200,000
2559ประชารัฐสชีมพ ู 50,000

หมูบ่า้น วช. 150,000
2560ออสเตรเลยี 315,000

หมูบ่า้น วช. 150,000
2561NIA 615,000

FOSERA 68,000 
พพช. 5 30,000 

2562NIA 75,000
ออสเตรเลยี 390,900

2559-2561 แบตเตอรี�ยมืใช ้ 1,000,000 
รวม 2,890,680 1,268,000 
รวมทั �งสิ�น 4,158,680 



ทนุสนบัสนนุโดยรฐับาลญี�ปุ่ น
ความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิแบบใหเ้ปลา่เพื�อพื�นฐาน

และความม ั�นคงของมนษุย ์(จจีพี)ี 
The Government of Japan

Grant Assistance for Grassroots 
Human Security Projects (GGP)

สง่ไดเ้ร ื�อยๆ (ใบสมคัรที�สง่มาถงึสถานทตูฯ หลงัจากชว่งเวลาที�กาํหนดไวจ้ะไดร้บัการพจิารณาตลอดปี 
แตจ่ะไดร้บัการอนมุตัหิรอืไมน่ ั�นข ึ�นอยูก่บังบประมาณ) 

สามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรไดท้ี�
http://www.th.emb-

japan.go.jp/th/oda/ggp.htm

หมายเหต ุ: ปีงบประมาณญี�ปุ่ นเริ�มตน้ในเดอืนเมษายน สิ�นสดุเดอืนมนีาคม





http://xn--
b3caaa3a6ccn5awfcub1ib1ca6cwat5cza7c7b.com/index.aspx?pid=68d8a599-
b0d7-422e-8f16-55c3def30b95



แนวทางการสนบัสนนุทนุโครงการนวตักรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที�ม ิใช่ส่วนราชการหรือ
รัฐวสิาหกจิ  จัดตั �งขึ�นตามพระราชบัญญัตกิองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใตก้าร กํากับ
ดูแลของนายกรัฐมนตร ีทําหนา้ที� “จุดประกาย กระตุน้ สนับสนุน และประสานความร่วมมอืกับกลุ่มบุคคล องคก์ร 
และชมุชนทั�วไป” (ภาค ีสรา้งเสรมิสขุภาพ) โดยมุง่หวังใหค้นไทยมสีขุภาพดคีรบสี�ดา้น กาย จติ ปัญญา สงัคม เพื�อ
ร่วมสรา้งประเทศไทยใหน่้าอยู่ นําไปสูก่ารขยายคา่นยิม  และการสรา้งพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพแกป่ระชาชนได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและกวา้งขวาง

แผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ เปิดรับโครงการ
นวัตกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ เพื�อเปิดโอกาสใหก้ับกลุ่มบุคคล องคก์ร และ
ชมุชนทั�วประเทศ สามารถเขา้ถงึการรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานสรา้ง
เสรมิสุขภาพโดยเนน้วธิกีารดําเนนิงาน เทคโนโลย ีเครื�องมอื หรอือื�นๆ ที�
นํามาใชใ้นการดําเนนิงานโครงการ ที�มหีลักฐานบง่ชี�วา่จะสามารถสรา้งการ
เปลี�ยนแปลงและทําใหเ้กิดการแกปั้ญหาของพื�นที�ไดผ้ลดี โดยใช ้
ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที�
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและปัญหาของพื�นที�

สํานักสรา้งสรรคโ์อกาสและนวัตกรรม (สํานัก 6) สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ
อาคารศนูยเ์รยีนรูส้ขุภาวะ เลขที� 99/8 ซอยงามดพูล ี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
โทร 0-2343-1500  ตอ่ 1602–1609   โทรสาร 0-2343-1501  www.thaihealth.or.th

งบประมาณที�เสนอ ไมเ่กนิ 150,000 บาท

ที�มา : สํานักสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรม









การพฒันาโครงการ

ศกึษาขอ้มูล

วเิคราะหข์อ้มูล

เขยีนโครงการ



องคป์ระกอบการเขยีนโครงการ

1. ชื�อโครงการ
2. หลกัการและเหตผุล
3. วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย   (SMART)
          S = Sensible (เป็นไปได)้ 
         M = Measurable (วดัได)้
          A = Attainable (ระบสุ ิ�งที�
ตอ้งการ)
          R = Reasonable (เป็นเหตเุป็น
ผล)
          T = Time (เวลา)
4.วธิดีาํเนนิการ
5.ระยะเวลา
6.งบประมาณ
7.ผูร้บัผดิชอบ
8.ผลที�คาดวา่จะไดร้บั



ตอบคาํถามสาํคญั

1.เหตใุดตอ้งโครงการนี�

2.โครงการนั�นตอ้งทําอะไรบา้ง

3.รายละเอยีดแตล่ะข ั�นตอนทําอย่างไร

4.ทราบไดอ้ย่างไรวา่บรรลุผล



การบรหิารโครงการ

แนะ
นํา

ให ้
คําปรกึษา

ชว่ย
เขยีน

สง่คนื

ชดัเจน
โปรง่ใส

อยูใ่น
ที�แจง้





โครงการแกส๊ชวีภาพเฉลมิพระเกยีรต ิลด LPG ในครัวเรอืน
สาํนกังานพลงังานจงัหวดักําแพงเพชร กระทรวงพลงังาน

กอ่สรา้ง ตดิตั �งระบบโดย อาสาสมัครพลงังานชมุชน (อส.พน.) 
ต.คลองนํ�าไหล

 

ตดิตามประเมนิผลรอบ 6 เดอืน แกส๊ชวีภาพถงุ PVC  ขนาด 8 ลบ.ม. 

นายณัฐนนท ์จักกระโทก 22 ม. 6 คุม้บงึหลม่พัฒนา ต.คลองนํ�าไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

เลี�ยงหม ู20 ตัว จากเดมิใช ้LPG 1 ถัง (15 kg) /เดอืน ปัจจบุันผลติแกส๊ชวีภาพทดแทน LPG  ได ้100 %

ตม้ขา้วหมวูนัละ 2 ครั �งๆ
ละ 30 นาท ีและใช ้

ทํากบัขา้ว เพยีงพอตอ่
ความตอ้งการ

ใน 1 วนั

มลูจากบอ่ลน้ทําปุ๋ ยหมัก
คณุภาพสงู

แกปั้ญหาเรื�องกลิ�น

ระบบมปีระสทิธภิาพ
ตดิตั �งงา่ย ไมแ่พง 
ชาวบา้นก็ทําได ้




