
โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณปี2562

โดย ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรกฎาคม 2562

ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ ปี 2561-2562



เป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานชุมชน ภาคประชาชน

กระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน

เครือข่ายพลังงานชุมชน  

สร้าง กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือ

สร้าง โครงการ เพื่อเสนอแหล่งทุน

เป้าหมาย ให้เกิดรูปแบบการท างานร่วมกัน ระหว่าง 
สพจ.และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย
❖กลไกภาคประชาชน เช่น อส.พน. กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน
❖เครือข่ายนักวิชาการพลังงานชุมชน
❖เครือข่ายหน่วยงานรัฐ อปท. (อบต./อบจ./เทศบาล) และแกนน า
ชุมชนโดยธรรมชาติ ให้มีบทบาทในการผลักดันงานด้านพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม
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Output งานเครือข่ายพลังงานชุมชน ภาคประชาชน

กิจกรรมโครงการ 
เพ่ือประสานแนวร่วม

ให้ พนจ./สพจ. ได้แลกเปลี่ยน กับ
เครือข่ายฯภาคประชาชน และ
นักวิชาการด้านพลังงานชุมชน

2

โดยเข้าใจธรรมชาติของเครือข่ายภาคประชาชน ว่าเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่น 

ตามสถานการณ์ได้ และเข้าใจระบบการท างานของหน่วยงานรัฐ ที่มีกฎระเบียบและเงื่อนไข ให้ปฏิบัติตาม



เป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่าย อส.พน. และพลังงานชุมชน แผน 5 ปี
-ต้นทุนการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพสูงข้ึน
-ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม
-ชมุชนขาดองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีพลงังานทดแทนมาใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิต
-ชมุชนขาดความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยีด้านพลงังาน 
-ขาดความตอ่เนื่องของกิจกรรมพลงังานชมุชน
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-ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อมลูด้านพลงังาน
-ข้อมูลความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน กระจายลง
ไม่ทั่วถึงชุมชน
-ข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ชาวบ้าน
บางกลุ่มเข้าไม่ถึง

-การขบัเคลือ่นนโยบายลา่ช้า เนื่องจาก
หนว่ยปฏิบตัิในพืน้ท่ีมีหลายกระทรวง/ขาด
การบรูณาการร่วมกนั
-สพจ. มีเจ้าหน้าที่ไมส่อดคล้องกบัปริมาณ
งาน/ขาดความตอ่เนื่องของกิจกรรม

ผลลัพธ์

2-4 ปี

5 ปี

-เกิดบ้านต้นแบบ 40 ต้นแบบ ที่มีการจัด
การพลังงานในวิถีชีวิต
-เข้าร่วมในเครือข่ายและคณะท างาน

-เกิดชุมชนต้นแบบพลังงานครบดา้น
-บูรณาการความรู้ ขยายผลต้นแบบ
-สร้างความมั่นใจในการน าความรู้เร่ือง
พลังงานไปใช้ในวิถีชีวิต

-ต้นแบบเป็นบุคลากรในวิชชาลัยพลังงาน
-เกิด Smart Energy Community
-ส่งต่อองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

-เกิด วิชชาลัยพลังงาน เป็นสถาบันเรียนรู้
ด้านพลังงานชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ
-ขับเคลื่อนงานได้ด้วยตนเอง ร่วมกับกระทรวง

-เกิดหลักสูตรพลังงานที่ครบด้าน ตั้งแต่ ต้น
น้ า->กลางน้ า->ปลายน้ า เพื่อชุมชนพึ่งตนเอง
ได้ ดึงลูกหลานคืนถิ่น อย่างน้อย 15 หลักสูตร
-แหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 20 แห่ง 
-เกิดนวัตกรรมพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน

-มีหลักสูตรอย่างน้อย 3 หลักสูตร ลดต้นทุน
การผลิตในการประกอบอาชีพ
-แหล่งเรียนรู้ 4 แห่ง

-มนีักสื่อสารพลังงาน อย่างน้อย 160 คน
-8,000 ครัวเรือน ลดการใช้พลังงานลง 20%

-มีนักสื่อสารพลังงาน อย่างน้อย 400 คน
-เป็นแนวร่วมในเครือข่ายพลังงานชุมชน 
-เกิดวิทยากรด้านพลังงานชุมชน อย่างน้อย 
200 คน

-วิทยากร/นักสื่อสารพลังงาน เป็นบุคลากรใน
วิชชาลัยพลังงาน

ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 / แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 

-มีคณะท างานเครือข่ายพลังงานชุมชน 4 ภาค
-มีคณะท างานอย่างน้อย 30 คน 
-มีบทบาทและแนวทางการท างานท่ีชัดเจน

-มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภาคประชาชน เชื่อมนโยบาย
ระหว่างรัฐกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เครือข่ายและคณะท างาน ขับเคลื่อนได้ด้วย
ตนเอง
-ท างานร่วมกับสพจ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ 2-4 ปี 5 ปี
เชื่อมกลไกของท้องถิ่น ส่วนกลางและภาคีอื่นๆได้ ส่งต่อสื่อสารระหว่างรัฐกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาและหนุนเสริมพัฒนา 
(ความรู้การจัดการพลังงาน/EE&RETs)

ถอดชุดความรู้ ถ่ายทอดส่งต่อ บูรณาการกับ
วิถชีุมชน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างนักสื่อสารที่มีทัศนคตทิีดี่ด้านพลังงาน
ชุมชน และเชื่อมประสานภาคีอื่นๆได้ 
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1ปี
2561

1ปี (2561)โครงการเช่ือมร้อยเครือข่ายองค์กร
และเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยฯ
งบปี 61จ านวน 10.472 ล้านบาท
งบปี 62จ านวน 8.914 ล้านบาท

งบปี 62



โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย
เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561

1) คณะกรรมการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอ้มชุมชน
2) คณะท างานพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอ้มชุมชน  4 ภาค

นักส่งเสริม
พลังงานชุมชน

160 คน

การพัฒนา
คนต้นแบบ

40 คน

การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้

4 แห่ง

งบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 10.472 ล้านบาท

ผลที่ได้ A กิจกรรมในการพัฒนาแนวทางการท างานร่วมกัน
1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง และหลักสูตรประจ าศูนย์
2) ค้นหาต้นแบบ 40 ต้นแบบ ส่งต่อความรู้สู่เพื่อนบ้าน 
1 ต้นแบบ ต่อ 20 คน
3) สร้างนักส่งเสริมพลังงานชุมชน 160 คน ขยายผล 
1 ต่อ 50 เกิดผลประหยัดพลังงานในครัวเรือนเป้าหมาย 
8,000 ครัวเรือน ลดพลังงานลง 20 %

A กิจกรรม พัฒนาความร่วมมือ B กิจกรรม พัฒนารูปแบบเครือข่ายภาคประชาชน

4

ผลที่ได้ B พัฒนาโครงสร้าง
เครือข่ายพลังงานชุมชน ภาคประชาชน

1) คณะท างานพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอ้มชุมชน  4 ภาค 
(โซนจังหวัด ปี 2561) จ านวน 56 คน
2) คณะกรรมการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอ้มชุมชน จ านวน 32 คน
3) เครือข่ายองค์กร 22 องค์กร

Goal เกิดกิจกรรมในการพัฒนาแนวทางการท างานร่วมกันและ
เกิดโครงสร้างเครอืข่ายพลงังานชมุชน ภาคประชาชน

*รายช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์ตดิตอ่ อยูใ่นหนงัสือท าเนียบเครือขา่ยฯปี 2561



ภาคเหนือ จ านวน 5 จังหวัด  
1. แพร่
2.น่าน
3.สุโขทัย
4.แม่ฮ่องสอน
5.ตาก
ภาคกลาง จ านวน 5 จังหวัด
1.ชัยนาท
2.สุพรรณบุรี
3.สิงห์บุรี
4.อ่างทอง
5.ลพบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 จังหวัด 
1.ชัยภูมิ
2.ร้อยเอ็ด      
3.ศรีสะเกษ
4.อุบลราชธานี
5.มหาสารคาม
ภาคใต้ จ านวน 5 จังหวัด 
1.กระบี่             
2.นครศรีธรรมราช
3.พัทลุง
4.ตรัง
5.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยโจโ้ก้
ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และพลังงานชุมชน
ต.หนองแซง อ.หันคา 
จ.ชัยนาท

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงป่าดงนาทาม
(วัดภูอานนท)์ ต.นาโพธิ์กลาง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้สร้างพลังงาน
ทดแทนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่

พื้นที่โครงการ 20 จังหวัด ปี 2561

*รายช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์ตดิตอ่ อยูใ่นหนงัสือท าเนียบเครือขา่ยฯปี 2561 5

เครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชน ปี 2561

ภาคเหนือ
1.วิทยาลัยชุมชนตาก 
2.เครือข่ายชาวบ้าน จ.แพร่
3.อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
4.ศูนยโ์จ้โก้ อ.ภูเพียง จ.น่าน
5.มหาวิทยาลัยเชียงราย

ภาคกลาง
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และพลังงานชุมชน ต.หนองแซง 
อ.หันคา จ.ชัยนาท
2..อส.พน. ต.ท่ามะนาว จ.
สระบุรี
3.วิสาหกิจ จ.สุโขทัย
4.สมาคมพัฒนาชุมชน
5.บ.ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
6.ราชภัฎพิบูลสงคราม
7.มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.ราชภัฏก าแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.ธนาคารน้ าใต้ดิน 
จ.อุบลราชธานี
2.สถาบันน้ า จ.อุบลราชธานี
3.ภาคประชาสังคม จ.ชัยภูมิ
4.เครือข่ายโพธิวิชาลัย 
จ.อุบลราชธานี

ภาคใต้
1.อส.พน. จ.นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายปากทรงพอเพียง 
จ.ชุมพร
3.ธนาคารต้นไม้ อ.ป่าพะยอม  
จ.พัทลุง
4.วัดตาหมอ อ.ลานสกา 
จ.นครศรีธรรมราช



โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย
เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562

- คณะกรรมการพัฒนาพลังงานและสิง่แวดล้อมชุมชน
- คณะท างานพัฒนาพลังงานและสิง่แวดล้อมชุมชน  4 ภาค

นักส่งเสริม
พลังงานชุมชน

160 คน

การพัฒนา
คนต้นแบบ

40 คน

การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้

4 แห่ง

งบประมาณประจ าปี 2562 จ านวน 8.914 ล้านบาท

ผลที่คาดหวัง A กิจกรรมในการพัฒนาแนวทางการท างานร่วมกัน

A กิจกรรม พัฒนาความร่วมมือ B กิจกรรม พัฒนารูปแบบเครือข่ายภาคประชาชน
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ผลที่คาดหวัง B พัฒนารูปแบบการท างาน
เครือข่ายพลังงานชุมชน ภาคประชาชน ปี 2562

1) คณะท างานพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอ้มชุมชน  4 ภาค 
(โซนจังหวัด ปี 2562) 
2) คณะกรรมการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอ้มชุมชน ปี 2562
3) สร้างเวทีให้หารือและระดมความคิดเห็นในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาเป็น
รูปแบบการท างานร่วมกันของ สพจ.และเครือข่าย ในเกิดการท างาน
ร่วมกันกับองค์กรอื่นๆในพ้ืนที่ อย่างน้อย สพจ.ละ 1 องค์กร

Goal เกิดกิจกรรมในการท างานร่วมกัน ที่พัฒนาโดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายพลังงานชุมชนภาคประชาชน และไดรู้ปแบบการท างานร่วมกัน

A1 ค้นหาเพื่อน
1)พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง 

และหลักสูตรประจ าศูนย์
2)ค้นหาต้นแบบ 40 ต้นแบบ ส่งต่อ  

ความรู้สู่เพื่อนบ้าน 800 คน
3)สร้างนักสง่เสริมพลงังานชุมชน 

160 คน ขยายผล 8,000 ครัวเรือน  

A2 สร้างกิจกรรมร่วม
1)สร้างกิจกรรมในการพัฒนา
โครงการร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
กิจกรรมและงานในพื้นที่ อย่าง
น้อย สพจ.ละ 1 ร่างโครงการ
ผ่านการพัฒนาและแนะน า
โครงการในเวทีสัมมนาฯ



ภาคเหนือ จ านวน 5 จังหวัด  
1. ก าแพงเพชร
2. เชียงราย
3. พะเยา
4. ล าปาง
5.อุทัยธานี
ภาคกลาง จ านวน 5 จังหวัด
1.นครนายก
2. ประจวบคีรีขันธ์
3. พระนครศรีอยุธยา
4. ราชบุรี
5.สระบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 จังหวัด 
1. ขอนแก่น
2. มุกดาหาร
3. ยโสธร
4. หนองคาย
5.อ านาจเจริญ
ภาคใต้ จ านวน 5 จังหวัด 
1.ปัตตานี
2.พังงา
3. ยะลา
4.ระนอง
5.สตูล

ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน
บ้านสันทรายยาว เชียงราย
นายบัญญัติ จอมใจ

ธรรมรัตน์ฟาร์มเห็ด ประจวบฯ
นายวินัย สังข์ดวง

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
สวนโชคมูลพันธ์
นายศราวุฒิ มูลพันธ์

พลังงานบ้านทุ่ง สตูล
นายธวัชชัย อุสนุน

พื้นที่โครงการ 20 จังหวัด ปี 2562

*รายช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์ตดิตอ่ อยูใ่นหนงัสือท าเนียบเครือขา่ยฯปี 2562 (ก าลงัด าเนินการ) 7

เครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชน ปี 2562

1. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2. สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (สท.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ

3. ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4. ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บ.ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
5. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

แห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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แปลงเกษตร ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลดใช้พลังงาน

การตลาด สร้างแบรนด์

พน.

กษ.

RETs
EE RETs

EE
ศพก.

สมารฟ์าร์ม
สมาร์ทฟาร์มเมอร์

เกษตรแบบแปลงใหญ่

แนวทางการบูรณาการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอก.

เครือข่าย
ธนาคาร
น้ าใต้ดิน

แนวทางการบูรณาการงานด้านพลังงานเขา้กับวิถีเกษตรกรรม

วท. เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ชุมชนวิทยาศาสตร์

เครือข่าย
ธนาคาร
ต้นไม้



โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย
เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562

- คณะกรรมการพัฒนาพลังงานและสิง่แวดล้อมชุมชน ปี 61/62
- คณะท างานพัฒนาพลังงานและสิง่แวดล้อมชุมชน  4 ภาค ปี 61/62

นักส่งเสริม
พลังงานชุมชน

160 คน

การพัฒนา
คนต้นแบบ

40 คน

การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้

4 แห่ง

A กิจกรรม พัฒนาความร่วมมือ B กิจกรรม พัฒนารูปแบบเครือข่ายภาคประชาชน
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Goal เกิดกิจกรรมในการท างานร่วมกัน ที่พัฒนาโดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายพลังงานชุมชนภาคประชาชน และไดรู้ปแบบการท างานร่วมกัน

กิจกรรม/บทบาท ที่เครือข่ายพัฒนาขึ้นเอง 
เพื่อพัฒนาและสานต่อความร่วมมือ

รูปแบบ/โครงสร้างเครือข่าย ที่อยากจะเป็น ???
เพื่อท าให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ผลที่คาดว่าจะเกิดจากงานสัมมนาครั้งนี้

Goal เกิดกิจกรรมในการพัฒนาแนวทางการท างานร่วมกันและ
เกิดโครงสร้างเครือข่ายพลังงานชุมชน ภาคประชาชนปี 2561

ปี 2562


