
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน 
(พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง เหนือ-กลาง-อีสาน-ใต)้

ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564

โดย ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ธันวาคม 2563

ภาพรวมการด าเนินกิจกรรม



กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ปี 2564
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เป้าหมายกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน 

“พฒันาตน้แบบที่มีศกัยภาพ ใหเ้ป็นจุดส่งตอ่ความรู้การจดัการพลงังาน
ระดบัชมุชน และเป็นจดุประสานงานเครือข่ายพลังงานชุมชนในพืน้ท่ี 

ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั”

1) เป็นแหล่งส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการพลังงานชุมชน (มีชุดความรู้ที่โดด
เด่น/มีเทคโนโลยีพลังงานที่มีการใช้จริงในพื้นที่ศูนย์/มีหลักสูตรประจ า
ศูนย์ ฯลฯ)

2) เป็นจุดเชื่อมประสานเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่ เป็นพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมพลังงานร่วมกัน

ศูนย์เรียนรู้ นิยามศูนย์เรียนรู้ ท่ีจะร่วมกันพัฒนา คือ 



สถาบนั
พลงังานชุมชน

ศนูยเ์รยีนรู้ 1 ศนูยเ์รยีนรู้ 2

ศนูยเ์รยีนรู้ 3ศนูยเ์รยีนรู้ 4

ศนูยเ์รยีนรู้ 6ศนูยเ์รยีนรู้ 5

ศนูยเ์รยีนรู้ 7 ศนูยเ์รยีนรู้ 8

เป้าหมาย
Goals

กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ปี 2564

มีศูนย์เรียนรู้ 
อย่างน้อย 

1 แห่ง/สพจ.
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ภาพรวมกิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน 
1. สสช. ประกาศรับสมัคร 4 สพจ. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (1-20 ต.ค.63)
2. สพจ. ที่ได้รับคัดเลือก ปี 2564 คือ ล าปาง สระแก้ว นครราชสีมา และชุมพร
3. อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ (1ครั้ง) สสช.
4. ร่วมกันสร้างแนวทางพัฒนาศูนย์/พัฒนาหลักสูตรประจ าศูนย์ และแนวทางการ

ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (งบอุดหนุน 2564)
5. อบรมส่งต่อความรู้เพื่อนบ้าน (สพจ.จัดที่ศูนย์ๆละ 1 ครั้ง)

กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ปี 2564
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พฒันาหลกัสตูร
ประจ าศนูยเ์รยีนรู ้

อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ 

สสช. (1 ครั้ง) 

อบรมส่งต่อความรู้สู่เพื่อนบ้าน 
(ศูนย์ละ 1 ครั้ง) สพจ.

สพจ.และเครือข่ายฯ
ท ากิจกรรมในพื้นที่ 3 ครั้ง

ชดุหลกัสตูรความรู ้
เพ่ือสง่ตอ่ผูส้นใจ

❑ ท่ีมาเหตผุลการท าศนูย์
❑ ประเด็นท่ีตอ้งการส่ือสารต่อสงัคม
❑ ขอ้มลูการจดัการพลงังานในศนูย์

(สถานภาพและสมดลุพลงังาน+RETs)
❑ หลกัสตูรพลงังานประจ าศนูย์
❑ เป้าหมายในการพฒันาศนูยใ์นอนาคต

เพ่ิมทกัษะการท างาน
ในพืน้ที่อยา่งมีส่วนรว่ม

❑ การเก็บบนัทึกขอ้มลูพลงังาน/สมดลุ
พลงังาน/เครืองมือวเิคราะหฐ์านงาน

❑ การสรา้งการมีสว่นรว่ม
❑ การพฒันาโครงการ/กิจกรรมดา้นพลงังาน
❑ การจดัประชมุกลุม่

สง่ตอ่ความรู ้
เพ่ิมเครอืข่ายเพ่ือนพลงังาน

Goals

❑ เกิดกิจกรรมสรา้งความต่อเน่ือง
❑ เพิ่มเครือข่ายผูส้นใจดา้นพลงังาน
❑ สรา้งรายไดใ้หศ้นูยเ์รียนรู ้

สรา้งเวทีในการพฒันากิจกรรม/
โครงการดา้นพลงังานในพืน้ท่ี

❑ เกิดเวทีพดูคยุแลกเปล่ียน
❑ เกิดโครงการ/กิจกรรมในการท างานรว่มกนั
❑ พฒันาโครงการเสนอแหลง่ทนุรว่มกนั
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การพัฒนาหลักสูตรประจ าศูนย์

1) อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ 
- อบรมอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ จ านวน 1 ครั้ง ให้กลุ่มเป้าหมาย 
จนท.สพจ.ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรม สพจ. ละ 2 คน
- ร่วมสร้างแนวทางพัฒนาศูนย์/พัฒนาหลักสูตรประจ าศูนย์/พัฒนาคู่มือประจ าศูนย์
2) อบรมส่งต่อความรู้เพื่อนบ้าน (สพจ.จัดที่ศูนย์ๆละ 1 ครั้ง) 
- เพื่อให้จนท.สพจ.และวิทยากรประจ าศูนย์ ได้ทดสอบหลักสูตรประจ าศูนย์ 
- เพื่อส่งต่อความรู้ของศูนย์ ให้กับเครือข่ายในพื้นที่ที่สนใจงานด้านพลังงานชุมชน

กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ปี 2564
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ล ำดับ งบประมำณ  คร้ัง
 รำคำ/

หน่วย
 รวม

1 สพจ.และเครือข่ายฯท ากจิกรรมในพืน้ที่ จ านวน 3 คร้ัง        3      10,000      30,000

2 สพจ. "อบรมส่งต่อควำมรู้เพ่ือนบ้ำน" จ านวน 1 คร้ัง 

ประกอบด้วย อส.พน./คนที่สนใจในพืน้ที่ใกล้เคียงศูนย์ 30 คน และ

จนท.สป.พน./สพจ. 6 คน วิทยากร 4 คน รวม 40 คน/คร้ัง 

โดยจัด 2 วัน 1 คืน

       1     100,000     100,000

3
สพจ.ค่าจัดท ารายงาน ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

       1      40,000      40,000

170,000   รวมงบประมำณต่อ สพจ.

งบประมาณแต่ละ สพจ. ที่ได้รับคัดเลือก ปี 2564 

กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ปี 2564
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กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน



อปท. ท่ีร่วมแผนฯ 1,095 อปท. 
(ท่ัวประเทศมี 7,608 อปท.)

2556 255925582557 2560 2561

การด าเนินงานพัฒนา เครือข่าย

ปี 2559-63 ได้มีการ ร่าง ระเบียบว่าด้วย อส.พน. เสนอผู้บริหาร
เพ่ือ ก าหนดรูปแบบ/บทบาท/สิทธิประโยชน์ และแนวทางการส่งเสริม

2547 2562 2563

จดัเวที
เพือ่รับฟังความคดิเห็นจาก
ภาคสว่นตา่งๆ เชน่ เครอืขา่ย
ภาคประชาชน พนจ.และ
จนท. เป็นตน้

2564 2565

งานแผนพลังงานชุมชนและการพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน

9

การวางแผนพลังงานชุมชน (LEP)

RETs
EE

OTOP
ประหยัดพลังงาน

http://ppp.energy.go.th/

http://ppp.energy.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9
%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

2547-ปจัจบุนั

อส.พน. ท่ัวประเทศ
12,537 คน

http://ppp.energy.go.th/
http://ppp.energy.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/


1.บา้นตน้แบบ
พลงังานชมุชน

2.วทิยากร
พลงังานชมุชน

3.นกัวางแผน
พลงังานชมุชน

4.ชา่งพลงังาน
ชมุชน

7.นกัจดัการ
องคค์วามรูด้า้น

พลงังาน

6.นกัสือ่สาร
พลงังาน

5.นกัวจิยั
พลงังานชมุชน

ประเภท อาสาสมัครพลังงานชุมชน

10

งานพัฒนาอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) มีทั้งโครงการจัดอบรม สัมมนา สร้างหลักสูตร การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและ
การจัดการพลังงาน ภายใต้งานแผนพลังงานชุมชนและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งประเภท อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ได้ 7 ประเภท ดังนี้

จ านวน อส.พน. 12,537 คน ท่ัวประเทศ ***ไมเ่ป็นทางการ*** 

2561-ปจัจบุนั
• พัฒนาตน้แบบศนูยเ์รยีนดา้น
พลงังานประจ าชมุชน

- นักวางแผนพลงังานชมุชน
- นักจัดการองคค์วามรูด้า้น
พลงังาน

10

2557-2560
• ยกระดบัจากแผนพลงังานชมุชน

สูก่ารศกึษาความเป็นไปไดใ้น
การผลติพลงังานระดบัชมุชน

- นักวจิัยพลงังานชมุชน
- นักสือ่สารพลงังาน

2553-2556 
• โครงการพัฒนาและถา่ยทอด

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
• โครงการตลาดนัดพลงังานชมุชน
• พัฒนากลุม่วสิาหกจิพลงังานชมุชน
- ชา่งพลงังานชมุน

2551-2552
• โครงการพัฒนา อส.พน. 
4,800 คน จาก 300 ชมุชน

- บา้นตน้แบบพลงังานชมุชน
- วทิยากรพลงังานชมุชน
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ส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดข้ึนในชุมชนท้องถิ่น

“อาสาสมัครพลังงานชุมชน”
Local Energy Volunteer

“เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน”
Local Energy Volunteer Network

บทบาท อส.พน. 01

02

03

04

05

06

07

08

สื่อสารข้อมูล

ต้นแบบ

เสริมสร้างจิตส านึก

รวบรวมข้อมูล

พัฒนาตนเอง

สนับสนุนภารกิจในพื้นที่

เฝ้าระวัง

ประสานในพื้นที่

เป็นต้นแบบและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน 

เสริมสร้างจิตส านึกด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
และการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่

รวบรวมข้อร้องเรียน สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อคณะกรรมการระดับชุมชน

เรียนรู้ ศึกษา พัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุม 
ตลอดจนปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยงานราชการร้องขอ

ด าเนินงานและสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาพลังงานใน
ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ด้านพลังงาน 
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ิน 

ประสานการด าเนินงานด้านพลังงานในชุมชน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชน
อื่นๆ ในท้องถิ่น

http://ppp.energy.go.th/

ยกระดับ อส.พน. เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

งานพัฒนา อส.พน. และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ภายใต้งานการวางแผนพลังงานชุมชน

http://ppp.energy.go.th/


เป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่าย อส.พน. และพลังงานชุมชน แผน 5 ปี
-ต้นทุนการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพสูงข้ึน
-ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม
-ชมุชนขาดองคค์วามรูใ้นการน าเทคโนโลยีพลงังานทดแทนมาใชใ้นการพฒันาคณุภาพชีวติ
-ชมุชนขาดความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีดา้นพลงังาน 
-ขาดความตอ่เน่ืองของกิจกรรมพลงังานชมุชน

โจ
ทย

์

เป
้าห

มา
ย

นโ
ยบ

าย
-ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อมูลด้านพลังงาน
-ข้อมูลความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน กระจายลง
ไม่ทั่วถึงชุมชน
-ข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ชาวบ้าน
บางกลุ่มเข้าไม่ถึง

-การขบัเคล่ือนนโยบายลา่ชา้ เน่ืองจาก
หน่วยปฏิบตัใินพืน้ท่ีมีหลายกระทรวง/ขาด
การบรูณาการรว่มกนั
-สพจ. มีเจา้หนา้ท่ีไมส่อดคลอ้งกบัปรมิาณ
งาน/ขาดความตอ่เน่ืองของกิจกรรม

ผลลัพธ์

2-4 ปี

5 ปี

-เกิดบ้านต้นแบบ 40 ต้นแบบ ที่มีการจัด
การพลังงานในวิถีชีวิต
-เข้าร่วมในเครือข่ายและคณะท างาน

-เกิดชุมชนต้นแบบพลังงานครบด้าน
-บูรณาการความรู้ ขยายผลต้นแบบ
-สร้างความม่ันใจในการน าความรู้เรื่อง
พลังงานไปใช้ในวิถีชีวิต

-ต้นแบบเป็นบุคลากรในวิชชาลัยพลังงาน
-เกิด Smart Energy Community
-ส่งต่อองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

-เกิด วิชชาลัยพลังงาน เป็นสถาบันเรียนรู้
ด้านพลังงานชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ
-ขับเคลื่อนงานได้ด้วยตนเอง ร่วมกับกระทรวง

-เกิดหลักสูตรพลังงานที่ครบด้าน ต้ังแต่ ต้น
น้ า->กลางน้ า->ปลายน้ า เพ่ือชุมชนพ่ึงตนเอง
ได้ ดึงลูกหลานคืนถ่ิน อย่างน้อย 15 หลักสูตร
-แหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 20 แห่ง 
-เกิดนวัตกรรมพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน

-มีหลักสูตรอย่างน้อย 3 หลักสูตร ลดต้นทุน
การผลิตในการประกอบอาชีพ
-แหล่งเรียนรู้ 4 แห่ง

-มีนักสื่อสารพลังงาน 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 

-มคีณะท างานเครือข่ายพลังงานชุมชน 4 ภาค
-มีคณะท างานอย่างน้อย 30 คน 
-มีบทบาทและแนวทางการท างานที่ชัดเจน

-มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภาคประชาชน เชื่อมนโยบาย
ระหว่างรัฐกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เครือข่ายและคณะท างาน ขับเคลื่อนได้ด้วย
ตนเอง
-ท างานร่วมกับสพจ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ 2-4 ปี 5 ปี
เชื่อมกลไกของท้องถ่ิน ส่วนกลางและภาคีอื่นๆได้  ส่งต่อสื่อสารระหว่างรัฐกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาและหนุนเสริมพัฒนา 
(ความรู้การจัดการพลังงาน/EE&RETs)

ถอดชุดความรู้ ถ่ายทอดส่งต่อ บูรณาการกับ
วิถีชุมชน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างนักสื่อสารที่มีทัศนคติที่ดีด้านพลังงาน
ชุมชน และเชื่อมประสานภาคีอื่นๆได้ 

12

1ปี
2561

1ปี (2561)

โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองคก์ร
และเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยฯ
งบปี 61จ านวน 10.472 ล้านบาท
งบปี 62จ านวน 8.914 ล้านบาท
งบปี 63/64 รวมกับงานพลังงาน

ชุมชน

งบปี 62

งบปี 63

งบปี 64
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งานพัฒนา อส.พน. และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ภายใต้งานแผนพลังงานชุมชน

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน

61
62

63

เกิดการพัฒนา
แนวทางการท างานร่วมกัน
และพัฒนากลไก/โครงสร้าง

เครือข่ายพลังงานชุมชนภาคประชาชน

• คณะกรรมการพฒันาพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มชมุชน

• คณะท างานพฒันาพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มชมุชน  4 ภาค

• ศนูยเ์รียนรู ้4 แห่ง 
• ตน้แบบ 40 ตน้แบบ 
• นกัส่ือสารพลงังานชมุชน 160 คน 

เกิดรูปแบบการพัฒนากิจกรรม/โครงการ
ด้านพลังงานชุมชน

ท่ีพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นท่ี

ส่งเสริมพัฒนาจุดส่งต่อความรู้
ค้นหาศูนย์ท่ีมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง

ต่อยอด/หนุนเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้พลังงาน
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน

• เกิดรูปแบบแนวทางการพฒันาโครงการรว่มกนั
• ศนูยเ์รียนรู ้4 แห่ง 
• ตน้แบบ 40 ตน้แบบ 
• นกัส่ือสารพลงังานชมุชน 160 คน 
• ประสานเครือข่ายองคก์รอ่ืน ๆ

• ศนูยเ์รียนรู ้4 แห่ง 
• แนวทางต่อยอดแหลง่เรียนรูพ้ลงังานชมุชน
• อดุหนนุ RETs งบปี 64

ศูนย์เรียนรู้ นิยามศูนย์เรียนรู้ ที่จะร่วมกันพัฒนา คือ 
1) เป็นแหล่งส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการพลังงานชุมชน (มีชุดความรู้ที่โดดเด่น/มี

เทคโนโลยีพลังงานที่มีการใช้จริงในพื้นที่ศูนย์/มีหลักสูตรประจ าศูนย์ ฯลฯ)
2) เป็นจุดเชื่อมประสานเครือข่ายพลังงานชุมชนในพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมพลังงานร่วมกัน
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บทบาทศูนย์เรียนรู้
พลังงานชุมชน

มีชุดความรู้การจัดการพลังงานชุมชนที่โดดเด่น/มีเทคโนโลยีพลังงาน
ที่ใช้ได้จริงในพื้นที่ศูนย์/มีหลักสูตรประจ าศูนย์ ฯลฯ

จุดเชื่อมประสานเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่ เป็นพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมพลังงานร่วมกัน

http://ppp.energy.go.th/

งานพัฒนา อส.พน. และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ภายใต้งานการวางแผนพลังงานชุมชน

Goals

01

02

แหล่งส่งต่อความรู้

จุดเช่ือมประสานเครือข่าย

นิยามศูนย์เรียนรู้ ที่จะร่วมกันพัฒนา 

http://ppp.energy.go.th/


เป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานชุมชน ภาคประชาชน

กระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน

เครือข่ายพลังงานชุมชน  
ค้นหาเพื่อน

พัฒนากิจกรรม/โครงการ ร่วมกัน

เป้าหมาย ให้เกิดรูปแบบการท างานร่วมกัน ระหว่าง 
สพจ. และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน

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

1

2

งานเครือข่ายพลังงานชุมชนภาคประชาชน

พัฒนากิจกรรม/โครงการ 
เพื่อประสานแนวร่วม สร้างความต่อเนื่อง
ให้ พนจ./สพจ. ได้แลกเปลี่ยน กับ

เครือข่ายฯภาคประชาชน และ
นักวิชาการด้านพลังงานชุมชน

15

โดยเข้าใจธรรมชาติของเครือข่ายภาคประชาชน ว่าเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่น 

ตามสถานการณ์ได้ และเข้าใจระบบการท างานของหน่วยงานรัฐ ที่มีกฎระเบียบและเงื่อนไข ให้ปฏิบัติตาม

ต่อยอดแหล่งส่งต่อความรู้3
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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

แนวทางการบูรณาการงานด้านพลังงานเข้ากับวิถชีุมชน

วท. เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ชุมชนวิทยาศาสตร์

เครือข่าย
ธนาคาร
ต้นไม้



สภาพลังงานแห่งชาติ

วิสาหกิจชมุชน สภาพลงังานฯ

ชมุชน/จงัหวดั/ภาค

นิติบคุคล (สมาคม/มลูนิธิ/สหกรณ์ ฯลฯ)

วิสัยทัศน์
ชุมชนมีความสุข รู้จักการใช้พลังงานที่มีอยู่ พัฒนาต่อยอดความรู้ 
ถ่ายทอดสู่พี่น้อง สร้างสังคมพอเพียง ใช้เอง ท าเองอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย การขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน 

งานพัฒนา อส.พน. และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ภายใต้งานแผนพลังงานชุมชน
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ต่อนโยบายภาครัฐ

1. กองทุนพลังงาน 1 หมู่บ้าน  1 กองทุน 
(1 ล้านบาท) – เป็นพื้นที่ที่มีความ
พร้อม เป็นกองทุนหมุนเวียน ยอด 
15,000 ล้านบาท

2. 1 ต าบล 1 แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
3. ยกระดับ อส.พน. เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

รัฐ มีค่าตอบแทนให้ (พลังงานต าบล)
4. จัดตั้งองค์กร ที่เป็นนิติบุคคล เพื่อ

ก ากับดูแลงานพลังงานในระดับต าบล
5. กองทุนวิจัยพลังงานชุมชน 3% ของ

กองทุนอนุรักษ์ฯ

ต่อนโยบายภาคประชาชน
1. มีองค์ความรู้ด้านพลังงาน
2. รู้ศักยภาพและท าข้อมูลด้านพลังงานในชุมชน
3. ท าให้เกิดผลจริง เป็นต้นแบบได้
4. ถ่ายทอด ส่ือสาร ความรู้ด้านพลังงาน
5. จัดต้ังกลุ่มคณะท างาน ด้านพลังงานชุมชน
6. จัดหาแหล่งทุน เพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
7. ท าโครงการ/เขียนโครงการ
8. สรุปผล ถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงการท างาน
9. สร้างเครือข่ายองค์กร ท่ีหนุนเสริม เช่ือมโยง ไปสู่การพัฒนา

ด้านพลังงาน
10.รวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการ จัดล าดับความส าคัญ
11.ผลักดันให้ อปท. มีแผนด้านพลังงาน
12.พัฒนางานวิจัยท้องถิ่น

สรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน

งานพัฒนา อส.พน. และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ภายใต้งานแผนพลังงานชุมชน

18
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▪ เพิ่มจ านวน อส.พน. และศูนย์เรียนรู้ ทั่วประเทศ
▪ พัฒนาบทบาทให้ชัดเจน (ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง)
▪ ท างานร่วมกับกระทรวงฯ เห็นร่วมขับเคล่ือน เห็นต่างอย่างมิตร
▪ พัฒนากิจกรรม/โครงการร่วมกัน

แนวทางขับเคลื่อน

~12,537 คน
ทั่วประเทศ

พัฒนา บทบาท 
อส.พน./ศูนย์เรียนรู้

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

สร้างกลไกเครือข่าย
• ระเบียบว่าด้วย อส.พน. 
• คณะกรรมการเครือข่ายฯ
• ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่

ใช้เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
ขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาให้ชุมชน

ส่งเสริมต่อยอดศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
• ค านวณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต

• ทราบประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จาก สมดุลพลังงาน
• รายได้ที่เพิ่มขึ้น/การสร้างงาน/ความมั่นคงด้านพลังงาน

i

ii iii

iv

01

02

03

04

05

06

07

08

ส่ือสารข้อมูล

ต้นแบบ

เสริมสร้างจิตส านึก

รวบรวมข้อมูล

พัฒนาตนเอง

สนับสนุนภารกิจในพื้นท่ี

เฝ้าระวัง

ประสานในพื้นท่ี

เครือข่าย คือ ส่วนขับเคลื่อนหลักในการผลักดัน เสนอข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ 

I นักวิชาการ II NGOs III ชุมชน IV องค์กร

ส่วนประสานและช่วยขับเคล่ือน
(สป.พน. และ พนจ.)

คณะกรรมการนโยบาย
อาสาสมัครพลังงานชุมชน (คน.พน.)

การขับเคล่ือนเชิง
นโยบาย 
(ผู้บริหาร)

ยกระดับ อส.พน. ให้มีบทบาทชัดเจน

งานพัฒนา อส.พน. และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ภายใต้งานแผนพลังงานชุมชน


