
รา่งโครงการ
ดา้นพลงังานชุมชน

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

CLIMATE CHANGE

การใชพ้ลังงาน

วถิเีกษตรชมุชนแผนพลงังานชุมชน



สร้างโอกาส

สร้าง
ภูมิคุ้มกัน

สร้างการ
พึ่งพาตนเอง

•ลดการใช้พลังงานลง 25 %
•ลดระยะเวลาการแปรรูปลง 25 %
• เพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนในการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน

•ลดการใช้ไฟฟ้า/น ้ามันในการจัดหาน ้า
เกษตร
•ลดการใช้ไฟฟ้าในการจัดหาน ้าบริโภค

สูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

• Wood Pellet
• Biogas Network

• RDF
• Pyrolysis

ผลิตเชื อเพลิงพลังงานชุมชน

ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562

https://energy.go.th/2015/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0

%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%

B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9

%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/

ทีม่า:
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https://energy.go.th/2015/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/
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ข ัน้ 5

อปท.สง่
เอกสารค าขอ 
ผา่น สพจ.

• ท ารายละเอยีดที่
ก าหนด

คณะท างาน
ประเมนิผล
ทีป่รกึษา 1

ใหค้ะแนนและคัดกรอง

ลงนามขอ้ตกลง
ด าเนนิงานตามที่

ก าหนดไว ้

ประเมนิผล
ทีป่รกีษา 2

• ทีป่รกึษาลงพืน้ที่
ประเมนิผล
• ผูรั้บทนุประเมนิผล
ตนเอง

สรปุบทเรยีน
ถอดบทเรยีนการ

ด าเนนิงาน

ยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศ
โครงการไทยนยิมชมุชนพลงังานยั่งยนื

√

สว่นกลาง
• คูม่อืตา่งๆ
• การอบรม
• กลไกการรายงานผล
• ตดิตาม

ประชาสมัพันธ์
ภาพรวม

สรา้ง
โอกาส

สรา้ง
การ
พึง่พา
ตนเอง

สรา้ง
ภมูคิุม้กนั

ผลติภัณฑ์
ชมุชน 
ลดใช ้

พลงังาน

สบูน ้า
พลงังาน
แสงอาทิ
ตย์

ผลติเชือ้เพลงิ
พลงังาน
ชมุชน

By สสช.สป.พน
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แผนภาพความคดิ

ที่มา
ต้องอิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
งานที่จะวางแผน

ที่ไป
สิ่งที่จะท้า ต้องตอบโจทย์ว่า
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เรา
วิเคราะห์มาแล้ว อย่างไร

ข้อมูลสนับสนุน
ต้องมีข้อมูลเชิงตัวเลข(จะเป็นตัวชี วัด)และเชิงคุณภาพสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ด้วย

ข้อมูลตัวเลขเดิมของประเด็นท่ีสนใจ

-คาดการณ์ตัวเลข
ใหม่หลังการท้าแผน

เชื่อมโยงกัน

-ตัวเลขที่สะท้อนปัญหา, ล้าดับความส้าคัญ การให้น ้าหนัก
-ตัวเลขที่บ่งชี ศักยภาพ

-ตัวเลขจากการค้านวณ การปรับลด
-ตัวเลขการเปรียบเทียบกับระดับต่างๆ

-เหตุปัจจัยภายใน
ภายนอก/ข้อจ้ากัดต่างๆ 
ส่งผลอย่างไร +,-
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4

พลงังานชุมชนกบัวถิเีกษตรชุมชน

โครงการดา้นพลงังานชุมชน



แผนภาพความคิด (ต่อ)
-ข้อมูลการใช้พลังงานปัจจุบัน รูปแบบ/ชนิด/ปริมาณ
-ศักยภาพพลังงานRE จากการค้านวณ/ศักยภาพอื่นๆ

สถานภาพพลังงาน/ข้อมูลพื นฐานพื นที/่งานที่เคยมีคนท้ามาก่อนในประเด็นร้อน

ประเด็นร้อน

-ด้านพลังงานในพื นที่
-ปัญหาที่ต้องแก้ไข

+

น ำประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์

จำก การใช้พลังงานปัจจุบันและศักยภาพ
ประเด็นร้อน

-ด้านพลังงาน
-ทั่วไปของจังหวัด

+

1

2

3

4 ระบุ เป้าประสงค์ ให้เชื่อมโยง กับ ยุทธศาสตร์ ชาติ/กระทรวง/แหล่งทุน  

5

ป
ร
ะ
เ
ด็
น

พ
ลั
ง
ง
า
น

=

น้าเป้าประสงค์ +EE+RETs มาสร้าง โครงการและกิจกรรม
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พลงังานชุมชนกบัวถิเีกษตรชุมชน

โครงการดา้นพลงังานชุมชน



เป้าหมายหลกั

“กลุม่ค าA, กลุม่ค าB, กลุม่ค าC,…”

เชือ่มโยงยุทธศาสตรช์าติ/จงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั/แหล่งทุน

ดา้นพลงังาน

เป้าหมายรองA

เป้าหมายรองB

กลุ่มค าA
เชือ่มโยงและตอบโจทยเ์ป้าหมายหลกั

กลุ่มค  ำเป้ำหมำยยอ่ย 1,2,3,…ของ

A

กลุ่มค า B
เชือ่มโยงและตอบโจทยเ์ป้าหมายหลกั

กลุ่มค  ำเป้ำหมำยยอ่ย 1,2,3… ของ
B  

เป้าหมายยอ่ย B1

เป้าหมายยอ่ย B2

เป้าหมายยอ่ย B3

กิจกรรมสนบัสนุน B1 1,2,3…

กิจกรรมสนบัสนุน B2 1,2,3…

กิจกรรมสนบัสนุน B3 1,2,3…

เป้าหมายยอ่ย A1

เป้าหมายยอ่ย A2

เป้าหมายยอ่ย A3

กิจกรรมสนบัสนุน A1 1,2,3…

กิจกรรมสนบัสนุน A2 1,2,3…

กิจกรรมสนบัสนุน A3 1,2,3…

โครงหนา้สรปุ 1
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แปลงเกษตร ผลผลิตการเกษตร
ผลิตภัณฑ์

ชุมชน
ลดใช้พลังงาน

การตลาด สร้างแบรนด์

พน.

กษ.

RETs
EE

RETs
EE

ศพก.
สมาร์ฟาร์ม

สมาร์ทฟาร์มเมอร์
เกษตรแบบแปลงใหญ่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอก.

เครือข่าย
ธนาคารน ้าใต้

ดิน

แนวทางการบูรณาการงานด้านพลังงานเขา้กับวิถีเกษตรกรรม

วท. เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ชุมชนวิทยาศาสตร์

เครือข่าย
ธนาคารต้นไม้
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กิจกรรม : การวางโครง/outline
วัตถุประสงค*์ กิจกรรม ขอบเขต 

(คน/พื นที/่อุปกรณ์)
ผลลัพธ์
(นับได้)

ประโยชน์ ผลกระทบ
(นับไม่ได้)

วัตถุประสงค์หลัก 1

วัตถุประสงค์หลัก 2

วัตถุประสงค์หลัก 3
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ขอ้แนะน าการเขียน
หัวข้อ ข้อแนะน้า

0. บทสรุปผู้บริหาร เขียนสั นๆ กระชับ บทน้า ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลลัพธ์ และ ประโยชน์

รายละเอียดข้อเสนอโครงการ

1. บทน้า อธิบายภาพใหญ่จากแผนประเทศ ลงไปภาพเล็ก ปัญหา บริบทพื นท่ี วัตถุประสงค์ ประโยชน์

2. วัตถุประสงค์ เขียนวัตถุประสงค์ท่ีจะท้าในโครงการ  วัตถุประสงค์ต้องจับต้องได้ ท้าได้ วัดได้ 

3. ความเป็นมาของปัญหาท่ีเกิดขึ นใน
ปัจจุบัน

บริบทด้านปัญหาต่างๆ ของชุมชนภาพใหญ่  ของพื นที่ของโครงการ  ระบุตัวเลขที่วัดได้ของปัญหา
ต่างๆ ถ้าได้โครงการนี ไป  ปัญหาจะลดลงอย่างไร จ้านวนเท่าไร 

4. การด้าเนินงานท่ีผ่านมา บริบทพื นท่ี ได้มีโครงการอะไรในพื นท่ีนี แล้วบ้าง จุดแข็งของพื นท่ี บุคลากร แสดงศักยภาพว่า
สามารถท้าโครงการได้ และจะเกิดความย่ังยืน

5. ขั นตอน/กระบวนการด้าเนินงาน อธิบายอย่างละเอียด ตามข้อของวัตถุประสงค์ 1 กิจกรรม 1, วัตถุประสงค์ 2 กิจกรรม 2, ......
เขียนอย่างละเอียด เหมือนกับว่าถ้าใครอ่านแล้วท้าตามได้เลย  โดยไม่ต้องมีใครมาอธิบายอีกรอบ

6. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ในเชิงปริมาณจากผลลัพธ์  ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม เชิงสิ่งแวดล้อม

7. ดัชนีชี วัดความส้าเร็จของโครงการ เช่ือมกับประโยชน์ แยกส่วนไหนวัดได้ (ปริมาณ)   ส่วนไหนวัดไม่ได้ (คุณภาพ)

8. ระยะเวลาด้าเนินโครงการและ
แผนปฏิบัติการ

ถอดจาก 5.  มาเป็นขั นตอน

9. การรายงานความก้าวหน้า แบ่งกิจกรรมของ 5. มาเป็นหัวข้อในรายงานความก้าวหน้าครั งท่ี 1, 2, 3

10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย ถอดค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม และ ท้าค่าใช้จ่ายให้ตามราคากลางให้มากท่ีสุด
9



สรุปการเขียนโครงการเพื่อขอทุน

• เขียนช่ือโครงการและเนื อหา - ตรงกับประกาศการให้ทุน

• ที่มาของโครงการ – ตรงกับยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด/ท้องถิ่น

• เนื อหาโครงการ - มีเรื่องราว มีประเด็นที่สอดคล้องกัน
– วัตถุประสงค์ → กิจกรรม → ขอบเขต → ผลลัพธ์ → ผลกระทบ/ประโยชน์

• โครงการตอ้งเกิดประโยชนแ์ก่ชุมชน (มีตวัเลขประกอบ)

• โครงการจะเกิดความยั่งยืนอย่างไร 

• เขียนด้วยภาษาเข้าใจง่าย สะกดถูกต้อง จัดหน้าให้เป๊ะ

• ส่งโครงการล่วงหน้า 1 สัปดาห์ อย่าส่งวันสุดท้าย

• ฝึก..... ฝึก...... ฝึก...........สู้ๆๆๆ
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ขอบคณุครบั
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