
นายเทีย่งทน ค าภเิดช
นกัวชิาการอสิระดา้นพลงังานชุมชน

การขอรบัการสนบัสนุน
กองทนุเพือ่สง่เสรมิ
การอนุรกัษพ์ลงังาน

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

CLIMATE CHANGE

การใชพ้ลังงาน

วถิเีกษตรชมุชนแผนพลงังานชุมชน



แนวทางการขอรบัการสนบัสนุนเงินทุน

ยุทธศาสตรจ์ดัสรรเงินกองทุนฯ

การขอรบัการสนบัสนนุกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

ประเด็น พดูคยุ

กองทุนเพ่ือสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน
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กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน 

เว็บไซต์ www.enconfund.go.th

กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเงิน
ช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านการลงทุนและด าเนินงานในการ
อนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives)
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลืออุดหนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

http://www.enconfund.go.th/
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กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน 

มาตรา 25 
พระราชบญัญตัิ

การสง่เสริม

การอนุรกัษพ์ลงังาน 

พ.ศ. 2535
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กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน 



สร้างโอกาส

สร้าง
ภูมิคุ้มกัน

สร้างการ
พึ่งพาตนเอง

•ลดการใช้พลังงานลง 25 %
•ลดระยะเวลาการแปรรูปลง 25 %
• เพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนในการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน

•ลดการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันในการจัดหาน้ า
เกษตร
•ลดการใช้ไฟฟ้าในการจัดหาน้ 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:

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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แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ

คณุสมบตัหิน่วยงานทีส่ามารถยืน่ขอรบัการสนบัสนุนได ้
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แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุทีน่า่จะเป็นได้

ร่วมกบัอปท. ขอสนบัสนุน ส่งตรง กองทุนฯ 

เครือข่าย/วิสาหกิจชุมชน ร่วมคิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
แล้วพัฒนาโครงการ ร่วมกับ 

ร่วมกบัสพจ. ขอสนบัสนุน ผ่าน จงัหวดั ส่งตรง กองทุนฯ 

แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ

ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา ขอสนบัสนุน ส่งตรง กองทุนฯ 
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แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ



1. ส านักงานบริหารกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สกทอ.)

ประกาศยุทธศาสตร์กองทุนฯ

2. สกทอ. ประกาศกรอบ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและ

รับสมัคร
www.enconfund.go.th

3. สกทอ. 
ประชาสัมพันธ์

โครงการ 

4. ผู้ขอทุน หาข้อมูลเพิ่มจากเว็บไซต์ 
www.enconfund.go.th 

5. ผู้ยื่นขอ 
User & Password 

โดยตรงกับ สกทอ.

6. ผู้ขอทุน สมัครในระบบ
ของ สกทอ.

7. สกทอ. กลั่นกรอง
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการ

8. สกทอ. ประกาศผลการขอรับ
สนับสนุน ที่ผ่านการอนุมัติ 

ท้าหนังสือยืนยัน กับ สกทอ.

9. ด้าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง/ติดต้ังระบบ/

รายงานผล สกทอ.

ติดตามข่าวสารประกาศได้ที่ : เว็บไซต์ www.enconfund.go.th

ข ัน้ตอนการขอรบัการสนบัสนนุกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ

http://www.enconfund.go.th/


มี 2 ขั นตอนหลักๆ คือ
1)ขอลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน
2)ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สามารถ ท้าตามขั นตอน ในคู่มือที่กองทุนฯก้าหนดได้เลย

คู่มือ ตัวอย่างเอกสาร ขอเป็น Admim ตัวอย่างเอกสาร ยื่นขอการสนับสนุน

ข ัน้ตอนการขอรบัการสนบัสนนุกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ
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แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ

เกณฑก์ารจดัล าดบัคะแนนเพือ่การพจิารณา



แผนภาพความคดิ

ที่มา
ต้องอิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
งานที่จะวางแผน

ที่ไป
สิ่งที่จะท้า ต้องตอบโจทย์ว่า
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เรา
วิเคราะห์มาแล้ว อย่างไร

ข้อมูลสนับสนุน
ต้องมีข้อมูลเชิงตัวเลข(จะเป็นตัวชี้วัด)และเชิงคุณภาพสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ด้วย

ข้อมูลตัวเลขเดิมของประเด็นท่ีสนใจ

-คาดการณ์ตัวเลข
ใหม่หลังการท าแผน

เชื่อมโยงกัน

-ตัวเลขที่สะท้อนปัญหา, ล าดับความส าคัญ การให้น้ าหนัก
-ตัวเลขที่บ่งช้ีศักยภาพ

-ตัวเลขจากการค านวณ การปรับลด
-ตัวเลขการเปรียบเทียบกับระดับต่างๆ

-เหตุปัจจัยภายใน
ภายนอก/ข้อจ ากัดต่างๆ 
ส่งผลอย่างไร +,-
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3
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แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ

การพฒันาโครงการดา้นพลงังาน



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

สถานภาพพลังงาน/ข้อมูลพื นฐานพื นที/่งานที่เคยมีคนท้ามาก่อนในประเด็นร้อน

ประเด็นร้อน

-ด้านพลังงานในพ้ืนที่
-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

=

น าเป้าประสงค์ +EE+RETs มาสร้าง โครงการและกิจกรรม
14

แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ

การพฒันาโครงการดา้นพลงังาน



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

15
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แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ

ตดิตามประกาศกองทนุฯ ณ ปจัจบุนั

ประกาศ ส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานที่ 13/2562 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563

1

http://www.enconfund.go.th/index.php

2

ประกาศ ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานที่ 7/2562
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของ
หน่วยงาน

(21 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2562)

http://www.enconfund.go.th/index.php
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แนวทางการขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุ

ตดิตามประกาศกองทนุฯ ณ ปจัจบุนั



แนวทางการขอรบัการสนบัสนุนเงินทุน

ยุทธศาสตรจ์ดัสรรเงินกองทุนฯ

การขอรบัการสนบัสนนุกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

ประเด็น พดูคยุ

กองทุนเพ่ือสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน
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ขอบคณุครบั


