
บทความ 
การเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาโครงการพลังงานยั่งยืนภาคประชาชน 

เพื่อต่อยอดการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้ง 
ภาย ในและภายนอกประเทศ 

 

 
โดย นายพิรัฐ  อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
 

นับตั้ งแต่กระทรวงพลั งงานได้ เริ่มด าเนินงาน
โครงการวางแผนพลังงานชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ –๒๕๖๒ มี
พื้นที่เข้าร่วมมากกว่า ๑,๙๓๖ ชุมชน จากทั่วประเทศ ผลการ
ด า เนิ น งานที่ ผ่ านมาพบว่าการวางแผนพลั งงานด้ วย
กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในชุมชน สามารถน าเอาความ
แตกต่ างหลากหลายของแต่ละองค์กรมารวมเป็ นพลั ง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็น
การเปิดมิติ ใหม่ของการท างานเชิงบูรณาการที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามตัวช้ีวัดชุมชนต้นแบบ
พลังงานยั่งยืนได้กล่าวถึงความสามารถในการเช่ือมโยงการ
สนับสนุ น งบประมาณ จากแหล่ งทุ นต่ างๆนอกเหนื อ

งบประมาณสนับสนุนของกระทรวงพลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อขยายขอบเขตการด าเนินงานให้ครอบคุลมพื้นที่และความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งมีผลต่อการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาพลังงานชุมชนของประเทศ 



ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นพี่เลี้ยง
พัฒนาโครงการพลังงานยั่งยืนภาคประชาชน โดยเนื้อหาของการเรียนรู้จะเชื่อมโยงประสบการณ์ท างานของผู้เข้าอบรมตามบริบทของ
แต่ละท้องถิ่น ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการ (Stakeholders Workshop) เป็นกลไกที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ความเข้มแข็งและยั่งยืนของการด าเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชน การสร้างพื้นท่ีที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วน
ต่างๆ ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาพลังงานยั่งยืนเพื่อ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติระดับท้องถิ่น  
สามารถกลั่นกรองแนวความคิดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อยื่นเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต่างๆ และ น าประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปปรับใช้ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ๑. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติ บทบาทการเป็นพ่ีเลี้ยงประชาชนในการ
พัฒนาแนวความคิดโครงการที่มีผลต่อต่อการเปลี่ยนแปลงมิติต่างๆของชุมชน  ๒. เพ่ือปรับปรุงแนวความคิดโครงการ ให้เป็น
ข้อเสนอโครงการที่ตอบสนองต่อ แหล่งทุน มากที่สุด และน่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโครงการของแหล่งทุน 
โดยใช้กระบวนการเพ่ือนช่วยเพ่ือน ๓. เพ่ือให้เกิดการริเร่ิมในการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมระดับ
ชุมชนต่อไปในอนาคต  

การพัฒนาโครงการพลังงานและเทคโนโลยี
ทางเลือกที ่ยั ่งยืนระดับชุมชนมิใช้เพียงท าโครงการหรือ
กิจกรรมไปเรื่อยๆตามงบประมาณ ควรต้องค านึงถึงการ
เปลี ่ยนแปลงของบ ุคคลและสังคมด ้วยซึ ่งจ าเป ็นต ้อง
เปลี ่ยนแปลงการคิดอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง (System 
thinking) เมื่อท ากิจกรรมพัฒนาใดๆก็ตามจะต้องมีความ
เช่ือมโยงจากระดับกิจกรรม (Activity) บูรณาการกิจกรรม
ย่อยๆเพื่อพัฒนาสู่โครงการ (Project) ท าการประมวลผล
หลายๆโครงการเพื่อพัฒนาสู่ แผนงาน (Program) จนกระทั้ง
พัฒนาไปสู่การยกระดับการเพื่อการเปลี่ยนแปลง ระบบงาน 
(System) จึงจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน
อย่างแท้จริง ตามกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนแผนพลังงาน
ชุมชน กระทรวงพลังงานให้ความส าคัญกับการพัฒนา

โครงการพลังงานทดแทนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ภาคประชาชนที่สามารถเช่ือมโยงมิติพลังงานเข้ากับมิติการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) สามารถยกระดับชุมชนจากผู้ใช้พลังงานเป็นผู้ผลิตพลังงาน หรือเป็น
ชุมชนแบ่งปันพลังงาน ซึ่งจะท าให้การพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชนมีหลากหลายมิติ หลากหลายวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย ใน
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยรัฐมีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงพัฒนาโครงการร่วมกับภาคประชาชน 

 
การเสริมศักยภาพนักวางแผนพลังงานประจ าจังหวัดและ อส.พน. แกนน า ในฐานะพี่เลี้ยง จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญใน

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาโครงการให้มีความชัดเจน ทั้งหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด และ
การบริหารงบประมาณ สามารถยื่นเสนอการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นทิศทางในอนาคตจึง
ควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ และบริหารงบประมาณด้วยตนเอง ตามศักยภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในท้องถิ่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน คือ 1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 2. 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าที่มากเกินไป 3. เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของ
ปัญหาโลกร้อน 

ค าถามยอดฮิต ที่ผูไ้ดร้ับทุนสนับสนุนต้องตอบให้ได ้
1.โครงการ ขนาดเล็กมีประสิทธิผล (Effective) แค่ ไหน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาการท ามาหากิน และ วิถี

ชีวิตของชุมชน อย่างยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการขนาดกลาง และ ใหญ่ และ กับ โครงการขนาดเล็กของ รายอื่น ? 
2. โครงการขนาดเล็กได้มีการ ขยายผล ขยายพื้นท่ี ขยายแนวคิด/การปฏิบัติ และ สร้างกระแสหลัก ไปขนาดไหนแล้ว มี

ปัจจัยอะไรบ้างท่ีหนุนเสริม หรือ เป็นอุปสรรค ? 
3. ระบบการตดิตามประเมินผล และ จัดการความรู้ของ โครงการขนาดเล็ก ได้ท าให้มีการขยายผล ขยายพื้นท่ี ขยาย

แนวคิด/การปฏิบัติ และ สร้างกระแสหลักของผลลัพธ์ของโครงการขนาดเล็กอย่างไร? 
4. โครงการขนาดเล็กได้มสี่วนในการปรับปรุง /เปลี่ยนแปลง ระบบการแก้ปัญหา การวางนโยบาย และระเบียบปฏิบัตเิรื่อง

สิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ อย่างไร ? 



5. โครงการขนาดเล็ก ได้มีส่วนสรา้งศักยภาพของเครือข่ายองค์กรประชาสังคม ใหส้ามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน
นโยบาย หรือแนวทางระดับท้องถิ่น และ ระดับชาติ ได้แค่ไหน ? 

 
บทบาทพี่เลี้ยงของกระทรวงพลังงานกับการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคประชาชน ก่อนที่จะพาชาวบ้านพัฒนาโครงการจึง

ต้องรู้จักแหล่งทุน และแนวทางการสนับสนุนของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก เป็นทุนให้เปล่าหรือเป็นเงินกู้เพื่อการพัฒนา เงื่อนไข
ของการสนับสนุนครอบคลุมขอบข่ายการพัฒนาอะไรบ้าง ยกตัวอย่างทุนสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โครงการขนาดเล็ก 
(SGP) ขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) จะให้การสนับสนุน ๕ ขอบข่าย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ  
(Biodiversity)การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) ดินเสื่อมโทรม ( Land  Degradation) แหล่งน้ าสากล
( International Water)สารมลพิษออกฤทธ์ิยาวนาน และสารเคมี เป็นต้น  

อบต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เป็น
อีกชุมชนชนหนึ่งที่ประสบความส าเร็จจากการที่เจ้าหน้าที่
ส านักงานพลังงานจังหวัด เป็นพี่เลี้ยงในการขอทุนสนับสนุน
จากภายนอกและบูรณาการทุนร่วมกับหน่วยงานราชการใน
พื้นที่ เพื่อขยายงานด้านพลังงานชุมชนภายในต าบล ที่โดดเด่น
ที่สุดคือการขยายผลบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร
และมูลสัตว์ สามารถบูรณาการทุนสนับสนุนต่างๆจากภายใน
และภายนอกประเทศเข้ามาขยายงาน เช่นการสนับสนุนจาก
ส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร งบประมาณกองทุน
อนุรักษ์พลังงาน สสส. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โครงการทุน
สนับสนุนขนาดเล็กโดยตรง (DAP - Direct Aid Program) 
เป็นงบประมาณที่จัดสรรตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของ

รัฐบาลออสเตรเลีย  
 

 อีกตัวอย่างที่น่าสนใจนั่นคือ กลุ่มวิสาหกิจยะลาไบ
โอดีเซลกับความส าเร็จในการต่อยอดกิจกรรมพลังงานทดแทน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการใน 3 จังหวัดภาคใต้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล กลุ่มคนเล็กๆแต่มีความฝัน
อันยิ่งใหญ่ที่ด าเนินโครงการพลังงานทดแทน โดยน้อมน า
โครงการตามแนวพระราชด ารฯิด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่
กับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี จากการ
ท างานที่ทุ่มเทผลงานส าเร็จเป็นรูปธรรมส่งผลให้ได้รับทุน
สนับสนุนต่อยอดเพื่อการพัฒนาจากสถานเอกอัคราชฑูต
ออสเตรเลียประจ าประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน
กว่า 690,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก

โดยตรง (DAP - Direct Aid Program) เป็นงบประมาณที่จัดสรรตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย ได้รับการ
จัดการโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าประเทศออสเตรเลีย โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงนี้มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการ
พัฒนาให้แก่ประเทศต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ประเทศผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA - Official 
Development Assistance) ที่มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเป็นส าคัญ อีกทุนที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนคือ ทุน
จากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย Southern Thailand Empowerment and 
Participation (STEP) โดยมีวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นภาคีร่วมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 
ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของผู้หญิงในชุมชน วางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความยึดเหนี่ยวทางสังคมผ่านกิจกรรมให้กับกลุ่มคนพิการในชุมชนเพื่อน าร่องภายในจังหวัดยะลา จ านวน 
204,000 บาท รวมจ านวนเงินท้ังสองทุนกว่า 890,000 บาท 



โดยชุมชนจะไดร้ับผลประโยชน์จากทุนท่ีได้รับการสนับสนุนในครั้งนีค้ือ 
1.ผู้พิการในพ้ืนท่ี.3จังหวัดภาคใตจ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการน้อมน าโครงการตามแนวพระราชด าริฯดา้นพลังงานทดแทนไบโอดเีซล. 
2.ผู้พิการได้ภูมิใจในตัวเองที่เป็นสว่นหน่ึงในการลดภาวะโลกร้อน. 
3.ผู้พิการมีความภูมิใจท่ีได้เป็นเสมือนฮีโร่พิทักษ์โลกและบ้านเมืองในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการรวบรวมเศษน้ ามันจากการปรุงอาหาร
ที่ใช้แล้วไม่ให้เททิ้งลงแม่น้ าล าคลองเนื่องจากเป็นขยะมลพิษซึ่งก าจดัได้อยากท าลายสิ่งแวดล้อมแตผู่พ้ิการเอากลับมาเป็นประโยชน์
และมรีายได้อย่างยั่งยืน 

 
ซึ่งพี่เลี้ยงต้องวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนว่าโครงการที่จะขอสนับสนุนสอดคล้องกับขอบเขตการพัฒนาด้านไหนที่แหล่งทุน

ต้องการ และเมื่อทราบเง่ือนไขความต้องการของแหล่งทุนแล้ว ขั้นตอนต่อไปพี่เลี้ยงต้องชวนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการโดยร่วมกัน ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และลงมือเขียนโครงการโดยต้องมีความชัดเจนของความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย โดยการวัดผลความส าเร็จจากการน าผลที่คาดว่าจะได้รับมาเป็นตัวตั้ง ร่วมกับชุมชนในการตอบค าถามส าคัญในการพัฒนา
โครงการว่าเหตุใดต้องท าโครงการนี้? โครงการนั้นต้องท าอะไรบ้าง ? รายละเอียดแต่ละขั้นตอนท าอย่างไร ? และทราบได้อย่างไรว่า
บรรลุผล โดยชาวบ้านต้องเตรียมตัวตอบค าถามจากแหล่งทุนด้วยตนเอง  

 
 

สิ่งส าคัญอีกประการในการสร้างความยั่งยืนของ
โครงการคือการพัฒนากองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนครบ
วงจรไม่ว่าชุมชนจะได้ทุนสนับสนุนทุนแบบให้เปล่าหรือเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าเพื่อน าไปสนับสนุนเทคโนโลยีตั้งต้น ก็ควรบริหาร
จัดการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดรายได้ มีการตั้งกองทุน
บริหารจัดการให้เติบโต คงอยู่ หมุนเวียนเพื่อน าไปใช้กับ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ขยายผลสู่สมาชิก เช่น การลงทุน
กับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ การ
น าเงินไปซ่อมบ ารุงฟื้นฟูระบบจากนั้นสมาชิกก็จะน าเงินจาก
กลุ่มมาคืน หมุนเวียนเช่นนี้ ไปเรื่อยๆ เช่ือมโยงสู่การจัด
สวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างครบวงจร 

กิจกรรมนีเ้ป็นอีกความหวังหนึ่ง ท่ีกระทรวงพลังงาน
มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการประจ าส านักงานพลังงาน
จังหวัดทั่วประเทศ เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงท่ีเดินเคียงข้างให้
ค าปรึกษาชุมชน ช่วยกันให้ข้อมูลและแนวทางที่ถูกต้องในการ
พัฒนาโครงการภาคประชาชน ให้สามารถของบประมาณ
สนับสนุนและบริหารจดัการเองไดด้้วย 
ตนเอง เป็นแนวทางสร้างความเขม้แข็งและยั่งยืนของงาน
พัฒนาภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 



 
ตัวอย่างแหล่งทุนส าหรับงานพัฒนาภาคประชาชน 

1. แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน ของกองทุน
สิ่ งแวดล้อมโลก ประจ า ประเทศไทย (Global Environment 
Facility’s Small Grants Programme เปิ ด รั บ  แ น วค วาม คิ ด
โครงการ (Concept Paper) จากองค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม 
และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีความพร้อม และ แนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่ อสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น และ มีส่วนส่งผลถึง
สิ่งแวดล้อมระดับโลก วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000 เหรียญสหรัฐ 
ติดต่อแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน  กองทุน
สิ่ งแวดล้อมโลก GEF Small Grants Programme ชั  ้น 12 ตึก
องค์การสหประชาชาติ  ถนนราชด าเนินนอก  กรุงเทพฯ 10200: 
โทร: 02 304-9100 ต่อ 1820, 2131, 2613 โทรสาร:  02 
280 4294 , E-mail: Poonsin.sreesangkom@undp.org  

 
 

2. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้
เป ล่ า เพื่ อพื้ น ฐาน และความ มั่ น ค งขอ งม นุ ษ ย์  (จี จี พี ) The 
Government of Japan Grant Assistance for Grassroots 
Human Security Projects (GGP)ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
แบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของ มนุษย์ (จีจีพี) นับเป็น
ส่วนหนึ่งใน Official Development Assistance (ODA) Scheme 
(ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ หรือโอดีเอ) ได้เริ่ม
ด าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2532 เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ก าลังพัฒนา
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผล
ก าไร ที่ด าเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย จีจีพี
ให้การสนับสนุนแก่โครงการพัฒนาในระดับย่อยอย่างยืดหยุ่นและ

รวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรงจ านวนเงินสนับสนุนโดยหลักการแล้ว จ านวนเงินสนับสนุนที่
ให้ในแต่ละโครงการเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ล้านเยน (ประมาณ 3,000,000 บาท)  

 
อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 100 ล้านเยน แก่โครงการที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก
ทางด้านความมั่นคงของมนุษย์  ติดต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพ้ืนฐานและความมั่นคงของมนุษย์ : gassroot-
bg@bg.mofa.go.jp 

mailto:gassroot-bg@bg.mofa.go.jp
mailto:gassroot-bg@bg.mofa.go.jp


 
3. ทุนสนับสนุนทุนโครงการ "ประเภทโครงการ เปิดรับทั่วไป"  

ส านักงากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.เปิดรับข้อเสนอโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาตามขนาดวงเงินที่เสนอ 
150,000- 500,000 บาท  เป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นสุขภาพ
ที่ สสส. ให้ความส าคัญ และเป็นโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องการ
ทดสอบต้นแบบ หรือใช้กลวิธีใหม่ๆ โดยใช้ฐานความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   มีโอกาสยั่งยืนเมื่อทุน สสส. หมดลง และหวังผลระยะยาวท่ีมุ่งเน้นข้อใด
ข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ ดังต่อไปนี้  1.เพิ่มความรู้ ทักษะ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและวิถีชีวิตสู่สุขภาพดีของกลุ่มเป้าหมาย 2.สร้างกฎ กติกา ข้อตกลง 
หรือ นโยบาย ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ที่ชุมชนหรือองค์กรร่วมกันก าหนดและมีการ
ปฏิบัติตามจริงจัง 3.เป็นโครงการน าร่องและสามารถใช้เป็นต้นแบบหรือ

แบบอย่างส าหรับชุมชนอื่นๆ ได้ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  :ส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (ส านัก 6)ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 โทร 0-2343-1500  ต่อ 1602 - 1609 โทรสาร 0-2343-1501  www.thaihealth.or.th 

  
๔. สถานทูตออสเตรเลีย ทุนสนับสนุนโดยตรง 
(Direct Aid Program - DAP)  ทุนสนับสนุนโดยตรง
เป็นทุนขนาดเล็กซึ่งจัดสรรจากแผนงานเพื่อการ
ช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมุ่งส่งเสริม
โครงการด้านการพัฒนาในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย โครงการที่น าเสนอเพื่อขอรับทุน ควร
สามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรม
หรือด้านการพัฒนา และ/หรือ เป็นโครงการที่มีส่วน
ช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้ที่
สามารถขอรับทุนนี้ ได้แก่ บุคคล องค์กร ชุมชน และ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ
พัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลก าไร 
และจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ด าเนินงานในเชิงพาณิชย์

และต้องเป็นองค์กรที่ท างานอยู่ในประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของ
รัฐบาลไทย และกรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือและนโยบายของทุนสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนสนับสนุน
โดยตรงส าหรับประเทศไทยจะให้ความส าคัญแก่โครงการในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
๑ ) การพัฒนาด้ านสาธารณ สุข  ๒ .) การสนับสนุน โรงเรียน/การศึกษา  ๓ .) การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานระดับ เล็ ก 
๔.) การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาบทบาทสตรี ๕.) การส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ
อย่างเท่าเทียม ๖.) การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างท่ัวถึง รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแก่องค์กร และส่งเสริมการพัฒนาใน
ชนบท ๗.) การตอบสนองในการบรรเทาภัยพิบัติ ๘.) การรักษาสิ่งแวดล้อม ๙.) การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปกครอง การ
กระจายอ านาจ และสิทธิมนุษยชน 

โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 750,000 บาท ทั้งนี้ โครงการจะต้อง
ด าเนินการและท าการรายงานสรุปผลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 โครงการอาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลา
สิ้นสุดตามเหตุผลอันสมควร โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนภายใต้กรอบเวลาสองปี โดยจะพิจารณาเป็น
กรณีไป 

การสมคัรขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับเอกสาร ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงการส่งใบ
สมัครจะต้องส่งแบบระบบออนไลน์เท่านั้น สมัครได้ที่ https://dap.smartygrants.com.au/BNK2016-17 

http://www.thaihealth.or.th/
https://dap.smartygrants.com.au/BNK2016-17?fbclid=IwAR0HfR2AXg-kqyWIwsOF_bM9N5txkN8XzrqlGIXMhxcMWKfa8phJ8xXcI5c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยะลาไบโอดเีซล ปี 2559 

ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ปี 25๖๑ 

อบต.คลองน้ าไหล จ.ก าแพงเพชร ปี 25๖๐ 



๕.งบประมาณจาก ส านักงานนวตกรรมแห่งชาติ สนช. (NIA) โครงการน าร่องด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสยีของชุมชน  
 
ซึ่งเป็นแนวคิดในการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานลงสู่
สังคมชุมชนอย่างให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิด “Eco 
village” ซึ่ งสามารถพึ่ งพาตน เองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงิน
เพื่อน าไปสร้างต้นแบบการใช้งานจริงในพื้นที่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ สนช. ก าหนด ภายในระยะเวลา 12 
เดื อ น ข อ งก ารด า เนิ น งาน จ ะ ได้ ข้ อ ส รุ ป แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี 
โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ต่อไป 
หัวข้อของข้อเสนอโครงการที่เปิดรับ 
1. การผลติพลังงานทดแทนท่ีส่งผลต่อภาคสังคมและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. การบริหารจดัการพลังงานทดแทนของชุมชน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
3. การบริหารจดัการขยะและของเสียภายในชุมชน 
4. การบริหารจดัการระบบสุขภิบาลและความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน 
“โครงการการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social 
Innovation Diffusion)” ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อรับทุนสนับสนุนใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ระบบ
อบแห้ง (ลดการใช้พลังงาน) ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2) การก าจัดขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงานความ
ร้อน และ 3) นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับอุตสาหกรรมสีเขียว 
 
 
 

๖.  
ชุมชนประชารัฐสีชมพู โครงการประกวด ชุมชนประชา
รัฐออมสินสีชมพู โครงการที่ริเริ่มมาจากแนวคิดที่ว่า 
"ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วม
สร้าง" อันหมายถึง พ้ืนฐานชุมชนจะเข้มแข็งได้ ย่อมเกิด
จากความริเริ่มอยากพัฒนาของชุมชนเอง เมื่อก่อเกิด
แนวคิด ก็จะน าไปสู่ การมุ่ งพัฒนา โดยได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ ตามยุทธศาสตร์ "ประชารัฐ" ของ
รัฐบาล 
 
 
 

http://www.gsb-pracharat.com/project2559/gardens.html
http://www.gsb-pracharat.com/project2559/gardens.html


๗. ทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน สถานทูตแคนาดา 
ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/…/1Sfn7Dm9zomaNEj0mJJs-U3yKXsU7MFxM 

 
ค าอธิบายโครงการ: สถานทูตแคนาดาในประเทศไทยและส านักงานด้านการทูตของแคนาดาในกัมพูชาและลาวมีความยินดีที่

จะเปิดรับข้อเสนอโครงการประจ าปี: ทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มท้องถิ่น (CFLI)โปรแกรมดังกล่าวซึ่งบริหารจัดการโดยตรงโดยสถานทูต
แคนาดามุ่งเน้นให้ทุนขนาดเล็กกับโครงการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างผลกระทบสูง โครงการเหล่านี้ต้องเป็นโครงการที่อ อกแบบและ
ด าเนินการในท้องถิ่น ซึ่งสามารถตอบรับกับความต้องการและความสนใจในท้องถิ่น 

หัวข้อที่ให้ความส าคัญ:โครงการที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องอยู่ภายใต้หัวข้อที่ช้ีแจงไว้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า 1 
หัวข้อประเทศไทย : หัวข้อที่ให้ความส าคัญส าหรับประเทศไทย ในปี 2561-2562 

1. ความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มพลังและบทบาทของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 
2. การปกครองอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งครอบคลุมความหลากหลาย ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม 
3. สิ่งแวดล้อมและการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นด้านการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบและรวมไปถึงการ 
จัดการน้ า 
เงินทุนท่ีจะมอบให้:เงินทุนโดยเฉลี่ยต่อโครงการจะอยู่ที่ 15,000-30,000 ดอลลาร์แคนาดา (เงินทุนสูงสุดต่อโครงการคือ 

50,000 ดอลลาร์แคนาดา) โปรดค านวณค่าเงินดังกล่าวในสกุลเงินท้องถิ่น เงินทุนท้ังหมดจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา 
เง่ือนไขของโครงการ: โครงการทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นในระหว่างวันที่เซ็นข้อตกลงการรับทุนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2562 วันท่ีเซ็นข้อตกลงการรับทุนของโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้คาดว่าจะอยู่ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
 ใครคือผู้มีคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอโครงการ?  
องค์กรและสถาบันที่สามารถส่งข้อเสนอโครงการที่จะด าเนินการในกัมพูชา ลาว หรือประเทศไทย มีดังน้ี: 
1. องค์กรท้องถิ่นที่ไม่แสวงหาผลก าไร ชุมชน และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ,2. สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่ท าโครงการในชุมชน, 
3. หน่วยงาน องค์กร และสถาบันระดับภูมิภาค ระหว่างรัฐบาล ระหว่างประเทศ และระดับพหุภาคีที่ท ากิจกรรมด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น,4. สถาบันหรือหน่วยงานภาครัฐในระดับเทศบาล ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค ของประเทศผู้รับทุนที่ด าเนินโครงการในระดับ
ท้องถิ่น และ5. องค์กรของแคนาดาที่ไม่แสวงหาผลก าไรและที่ไม่ใช่ของรัฐที่ท ากิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่นผ่านส านักงานท้องถิ่น 
เงินทุนส่วนใหญ่จะมอบให้กับองค์กรภาคประชาสังคม (รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ) ท่ีท างานในกัมพูชา ลาว และไทย หน่วยงานอื่น ๆ 
เช่นหน่วยงานราชการและองค์กรระหว่างประเทศ ระหว่างรัฐบาล ระดับพหุภาคี และระดับภูมิภาคสามารถสมัครขอทุนดังกล่าวไดห้าก
เป็นองค์กรที่ท างานกับพันธมิตรในท้องถิ่นและเป็นโครงการในระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ให้ทุนให้ความส าคัญ 

ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร กรุณาติดต่อผู้ประสานงานทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มท้องถิ่น ( CFLI) ที่อี เมล 
canadafund.bkk@gmail.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sfn7Dm9zomaNEj0mJJs-U3yKXsU7MFxM?fbclid=IwAR3__6OlWAIIxHLolDQBI7yRMiW38KSDB7qEcjYisN1zEilx4Zr1-TOJNWc

