
สมัมนาเชงิปฎบิตักิาร การดําเนนิงานและบรหิารจัดการ 
โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลังงานครบวงจรใน

ชมุชนระดับตําบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชนปีงบประมาณ 2565

วันท ี7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น. หอ้งประชมุ 1 ชนั 15 
กระทรวงพลังงาน และระบบประชมุทางไกล



วตัถปุระสงค ์

1. เพอืเสรมิสรา้งศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้ม
ใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิและชมุชน
สาํหรับการบรหิารจัดการการผลติพลงังาน
อยา่งมสีว่นร่วม

2. เพอืพัฒนาศกัยภาพ และหนุนเสรมิเครอืขา่ย
ภาคประชาชน และประชาชนทวัไป ในพนืที
เป้าหมาย สาํหรับเป็นแกนนําในการขบัเคลอืน
องคค์วามรูด้า้นพลงังาน และเจตคตอิยา่ง
ถกูตอ้งเหมาะสมตามศักยภาพของพนืท ี

3. เพอืกระตุน้และปลกูฝังความรูด้า้นพลงังาน ให ้
มกีารตระหนักถงึคณุคา่ ร่วมรักษา พรอ้มทงั
เป็นแบบอยา่งทดีอีนัจะนําไปสูก่ารพัฒนา
ชมุชน ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงโดยการ
สง่เสรมิสนับสนุนและสง่มอบเทคโนโลยี
อปุกรณ์ในการลดใชพ้ลงังานและเพมิขนึการ
ใชพ้ลงังานทดแทนกบักลุม่เป้าหมายไดใ้ช ้
งาน

ผลทคีาดวา่จะไดร้บั
1. มลีดการใชพ้ลงังานลงอยา่งนอ้ย 0.65 Ktoe จากกลุม่

ทมีกีารสง่เสรมิเทคโนโลยพีลงังาน
2. เกดิศนูยเ์รยีนรูต้น้แบบดา้นพลงังานชมุชน 4 แหง่
3. เกดิการเพมิรายไดจ้ากการสง่เสรมิเทคโนโลยี

พลงังานชมุชน ในกลุม่ผลติภัณฑช์มุชนทเีขา้ร่วม
โครงการ อยา่งนอ้ย 3,000,000 บาทตอ่ปี

4. เจา้หนา้ท ีอปท.มคีวามเขา้ใจและทศันคตทิดีตีอ่การ
พัฒนาพลงังานในระดบัพนืที

กลุม่เป้าหมาย

ประชาชน กลุม่ชมุชน กลุม่เกษตรกร กลุม่
เยาวชน กลุม่แมบ่า้นกลุม่วสิาหกจิชมุชน 
สหกรณ์ ศนูยเ์รยีนรูช้มุชน รร. อปท. 
หน่วยงานราชการในพนืทเีป้าหมาย

สถานทดีาํเนนิโครงการ

ระยะเวลาดาํเนนิการ 12 เดอืน

งบประมาณ
• งบรายจา่ยอนื 17,162,300 บาท 
• งบอดุหนุน  26,960,000 บาท 

ขนัตอนการดาํเนนิงาน

1.สพจ. กลุม่ลดใชพ้ลังงาน ทสีนใจเขา้รว่มโครงการฯ สมคัร
เขา้รว่มกบัพลังงานจังหวดั

2.สว่นกลางจัดประชมุคณะทํางาน เพอืคัดเลอืกกลุม่ชมุชนที
สมคัรเขา้รว่มโครงการฯ จาก สพจ.

3.สพจ. ทงั 76 จังหวดั จัดเวทแีลกเปลยีนเรยีนรูเ้รอืง 
“พลังงานเรอืงใกลต้ัว” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พอื

• เพอืพัฒนาความรูข้อง ผูนํ้าชมุชน อส.พน.และผูท้ี
สนใจ ในเรอืงการประหยัดพลังงานและการใช ้
เทคโนโลยพีลังงานทดแทน เพอืลดรายจา่ย สรา้ง
รายได ้และขยายโอกาส

• เพอืสรา้งเจตคตทิดีา้นพลังงานทถีกูตอ้ง โดยใช ้
รปูแบบการดําเนนิการโครงการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
และเจตคตทิดีตีอ่การขบัเคลอืนงานพลังงานในชมุชน

• เพอืเพมิศักยภาพของ ผูนํ้าชมุชน อส.พน.และผูท้ี
สนใจ ในการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานในทอ้งถนิ
ตนเอง

4.สพจ. ดําเนนิกจิกรรมสง่เสรมิเทคโนโลยพีลังงานทดแทน
ตามระเบยีบงบอดุหนุน ของ สป.พน.

5. สว่นกลางและสพจ. สรปุบทเรยีนรว่มกนั

• 76 จังหวดั 
• สง่เสรมิเทคโนโลยพีลงังาน ภายใตง้บอดุหนุน

o อบแหง้แสงอาทติย ์ขนาด 3x4 เมตร 23 โรง
o อบแหง้แสงอาทติย ์ขนาด 2x2 เมตร 130 ตู ้
o รถเข็นสบูนําแสงอาทติยเ์คลอืนท ี 30 ระบบ
o เตาชวีมวลขนาดใหญ ่30 เตา
o ระบบไบโอแกส๊เครอืขา่ยจากมลูสตัว ์1 แหง่
o อปท.ทเีขา้ร่วมโครงการในปี 2564 จํานวน  120 

แหง่
o โรงเรยีนทเีขา้ร่วมโครงการในปี 2564 จํานวน 

70 แหง่
o ศนูยเ์รยีนรูพ้ลงังานชมุชนทเีขา้ร่วมในปี 2564 

จํานวน 4 แหง่ 
o 2 จังหวดันําร่อง ภเูก็ต และ เชยีงใหม่

ระเบยีบวาระท ี2 : เรอืงเพอืทราบ
2.1 แนวทางดําเนนิงานโครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลังงานครบวงจรในชมุชนระดับตําบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชน

ปีงบประมาณ 2565 



1.การจัดการพลงังาน
ในชมุชน ผา่น 
จนท.อปท.

2.นํารอ่ง 2 จังหวดั 
เงนิกูด้อกเบยีตํา

• ประสานงานกับ สถาบัน
การเงนิทรีว่มโครงการ

• ประสานงานกับ
กลุม่เป้าหมายทสีนใจ

• จัดฝึกอบรม / จัดเวท ี
การพบปะระหวา่ง 
สถาบันการเงนิ –
เกษตรกร - 
ผูป้ระกอบการ

7,410,000 (สพจ.)
76@97,500

200,000 (สพจ.)
2@100,000

งบประมาณรวม 44,158,000 บาท แบง่เป็น รายจา่ยอนื 17,198,000  บาท งบอดุหนุน 26,960,000 บาท

3.ตดิตาม - ดแูล 
เทคโนโลยี
พลงังาน

5,570,000 
(สพจ.)

งบอดุหนนุ 26,960,000

• Workshop พลังงาน
กับแผนพัฒนาชมุชน 
กับ จนท.อปท. อยา่ง
นอ้ย 30 แหง่ ใน
จังหวัด

• ใหคํ้าปรกึษากับ อปท.
ทเีขา้รว่มในการจัดทํา
แผนพลังงาน หรอื 
โครงการดา้นพลังงาน

เป้
าห

มา
ย

• จนท.อปท.เขา้ใจและ
สามารถวเิคราะหป์ระเด็น
ความทา้ทายหรอืปัญหาของ
พนืทใีนเรอืงของพลงังานได ้

• จนท.อปท.สามารถพฒันา
โครงการดา้นพลงังานที
เหมาะสมกบัพนืทขีอง
ตนเองได ้

• จนท.อปท.สามารถผลกัดนั
แผนพลงังานเขา้สู่
แผนพฒันา อปท.ตอ่ไป

• ลดชอ่งวา่งดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
ของเทคโนโลยพีลงังาน ที
สามารถลดตน้ทนุ เพมิรายได ้
ใหก้บักลุม่เกษตกรและสถาบนั
การเงนิ

• กระตุน้ความตอ้งการในการใช ้
เทคโนโลยพีลงังาน ผา่นชอ่ง
ทางเลอืกอนืๆ นอกจากการขอรบั
การสนับสนุนจากภาครฐั เชน่ 
กลไกลการกูเ้งนิจากสถาบนั
การเงนิทมีโีครงการรองรับ

• มฐีานขอ้มลูการใชง้านของ
เทคโนดลยพีลงังาน ในพนืที

• กลุม่เป้าหมาย เขา้ใจหลกัการ
ทํางาน การบํารงุรักษา และ 
การรายงานผลการใชง้านของ
เทคโนโลยพีลงังาน

• สามารถบรหิารจัดการ และ
ดําเนนิกจิกรรมไดต้าม
วตัถปุระสงคท์วีางไว ้

• มกีารสง่มอบเทคโนโลยี
• เกดิแหลง่เรยีนรู ้หรอื ตวัอยา่งในการใชง้านของเทคโนโลยพีลงังาน ในพนืที
• สามารถลดใชพ้ลงังานลงจากเดมิรอ้ยละ 10

*** อปท/รร/ศนูยเ์รยีนรู/้จังหวดันํารอ่ง สามารถสํารวจความตอ้งการการสง่เสรมิ
จากกลุม่เป้าหมายไดเ้ลย สพจ.มอํีานาจตดัสนิใจ ในการสง่เสรมิ สสช.จะ
พจิารณาความเหมาะสมอกีครงัหนงึ ***

*** ตูอ้บแหง้/เตาชวีมวล/รถเข็นสบูนํา/โรงอบแหง้/ไบโอแกส๊เครอืขา่ย สสช.จะ
มใีบสมคัรสง่ให ้สพจ.กระจายไปยังกลุม่เป้าหมายทตีอ้งการและมคีวามพรอ้ม 
ทงัน ีสพจ.ตอ้งคดักรองคณุสมบตั ิความเหมาะสม กอ่นสง่มายังสว่นกลางเพอื
พจิารณา***

4.ประสานงาน –
ประเมนิผล –
ตรวจสอบ - 
บรหิารงาน 

5.สง่เสรมิเทคโนโลยพีลงังาน (งบอดุหนุน)

อดุหนุนเป็นของ (วสัด-ุครภุัณฑ)์
20,605,000

อดุหนุนเป็นเงนิ (สงิกอ่สรา้ง)
5,110,000

• จัดกระบวนการ การ
เรยีนรูเ้รอืงการใชง้าน
ของเทคโนโลยี
พลังงานทไีดร้ับการ
สง่เสรมิ ภายใต ้
งบอดุหนุน

• ตดิตาม/แกไ้ข/แนะนํา 
ผูท้ไีดร้ับการสนับสนุน
เทคโนโลยพีลังงาน

• ประสานงาน ตดิตามผล
การดําเนนิงานของ 
สพจ. ทัง 76 จังหวัด

• ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานและให ้
คําแนะนําในการ
ปฏบิัตงิาน

4,018,000
(สว่นกลาง)

• ตูอ้บแหง้ 2x2 @130 ตู ้

• เตาชวีมวลใหญ ่@30 เตา 

• รถเข็นสบูนํา @30 ระบบ

• อปท. ปี 64 @ 120 แหง่

• โรงเรยีน ปี 64 @ 70 แหง่

• ศนูยเ์รยีนรู ้ปี 64 @ 4 แหง่ 

• 2 จังหวัดนํารอ่ง ภเูก็ต และ 
เชยีงใหม่

• อบแหง้แสงอาทติย ์ขนาด 
3x4 เมตร 23 โรง

• ไบโอแกส๊ 800 ลบ.ม
เครอืขา่ย ของเสยี 1 แหง่

ระเบยีบวาระท ี2 : เรอืงเพอืทราบ
2.1 แนวทางดําเนนิงานโครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลังงานครบวงจรในชมุชนระดับตําบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชน

ปีงบประมาณ 2565 



โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัตําบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน ปี 2565

คา่ตดิตามการสง่เสรมิเทคโนโลยพีลงังาน  จํานวนรวม  ราคาตอ่หน่วย 

Solar Dry 3x4 M 23 10,000 

Solar Dry 2x2 M 130 3,000 

สบูนําเคลอืน 101   2,900

Biogas 800 ลบ.ม. 1 16,100 

เตาชวีมวล 27 3,000 

4 จังหวัด ศนูยเ์รยีนรู ้ 4 25,000 

2 จังหวัดนําร่อง 2 30,000 

อปท. 64 120 25,000 

รร. 64 70 20,000 

งบรายจา่ยอนื ตดิตาม - ดแูล เทคโนโลยพีลงังาน 5,570,000 บาท



ระเบยีบวาระท ี2 : เรอืงเพอืทราบ

3.1  ผลการใหค้ะแนนและ การคัดเลอืกพนืทเีป้าหมายทสีมัครเขา้รับการคัดเลอืก ประจําปี 2565 

สสช.มหีนังสอืแจง้ใหม้กีารรับสมัคร 8 ตลุาคม 2564 หมดเขต 25 ตลุาคม 2564

การคดัเลอืกและพจิารณา

1. สง่ตรงตามกําหนด และ มเีอกสารพรอ้ม กรณีเลยเวลากําหนดสง่ ใหอ้ยูใ่นลําดับถัดไป

2. ตรวจคณุสมบตัขินัตน้

3. ใหค้ะแนน ตามใบสมัครและหลกัฐานตา่งๆ

4. ตดิตอ่ประสานงานกับกลุม่เป้าหมาย และพลังงานจังหวัด ทมีขีอ้สงสยั

5. สรปุคะแนนและจํานวนทตีอ้งการรับการสนับสนุน



ระเบยีบวาระท ี2 : เรอืงเพอืทราบ

3.1  ผลการใหค้ะแนนและ การคัดเลอืกพนืทเีป้าหมายทสีมัครเขา้รับการคัดเลอืก ประจําปี 2565 

เทคโนโลย ีงบอดุหนุน เป้าหมาย
สมัครมา ผ่านคณุสมบัติ

เป้าหมาย
***ปรับใหม*่**สพจ. กลุม่ จํานวน

แหง่ สพจ. กลุม่ จํานวน
แหง่

ตูอ้บแหง้แสงอาทติย ์2x2 130 56 161 253 48 94 154 130

เตาชวีมวล (มณฑล นาชมุเห็ด ฯ) 30 27 42 47 18 29 31 30
รถเข็นสบูนําพลังงานแสงอาทติย์
แบบเคลอืนที 30 39 262 265 30 113 116 101

โรงอบแหง้แสงอาทติย ์3x4 23 23 47 50 16 27 30 23
ไบโอแกส๊นําเสยีจากฟารม์ปศสุตัว ์
และระบบทอ่ตอ่เขา้กับครัวเรอืน  1 1 1 1 1 1 1 1

*** ทาง กศร. กําลังดําเนินการประกาศรายชื่อของกลุมที่ไดรับการสนับสนุน***



โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัตําบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน ปี 2565

• อดุหนนุเป็นของ (วสัด-ุครภุณัฑ)์

• อปท. ปี 64 จํานวน 120 แหง่         13,800,000 (115,000)
• รร. ปี 64 จํานวน 70  แหง่ 2,975,000 (42,500)
• ศนูยเ์รยีนรู ้ปี 64 จํานวน 4 แหง่ 600,000 (150,000)
• 2 จังหวดันํารอ่ง               600,000 (300,000)
• ตูอ้บแหง้ 2x2 เมตร 130 ตู ้ 2,600,000 (20,000)
• เตาชวีมวล 30 เตา 630,000 (21,000)
• รถเข็นสบูนําเคลอืนท ี30 ระบบ 645,000 (21,500)

• อดุหนนุเป็นเงนิ (สงิกอ่สรา้ง)

• โรงอบแหง้ 3x4 เมตร 23 แหง่             2,093,000 ( 91,000)
• Biogas Network 800 ลบ.ม.  1 แหง่    3,017,000

งบอดุหนนุ 26,960,000 บาท
ขอ้ดี ขอ้จํากดั

สพจ.ควบคมุคณุภาพพัสดไุด ้ สพจ.ตอ้งจัดซอืจัดจา้งเอง

สพจ.บรหิารเรอืงเวลาได ้ กรณีทเีป็นสงิกอ่สรา้ง ตอ้งมกีาร
ยนิยอมการใชท้ดีนิ ปัญหามักเกดิ
กรณี
• ทดีนิของภาครัฐ
• ทดีนิไมม่เีอกสารสทิธิ

ขอ้ดี ขอ้เสยี

สพจ.ไมยุ่ง่เรอืงการจัดซอืจัด
จา้ง

สพจ.ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของพัสดกุอ่นทจีะมกีารจา่ยเงนิให ้
กลุม่เป้าหมาย

ชมุชนบรหิารจัดการ
งบประมาณเอง สรา้งการมี
สว่นรว่ม

• สพจ.ตอ้งคัดกรองกลุม่เป้าหมาย
อยา่งด ีเพอืควบคมุบรหิารเวลา
• สพจ.ตอ้งตรวจสอบการกอ่สรา้งให ้
ไปไปตามแบบ และอาจเกดิขอ้
พพิาท กรณี กลุม่เป้าหมายสรา้ง
แลว้ไมไ่ดต้ามแบบทกํีาหนดไว ้
• กลุม่เป้าหมายตอ้งออกเงนิในการ
จัดซอืจัดจา้ง และหาผูรั้บเหมาเอง 
กรณี Biogas ตอ้งมวีศิวกรคมุงาน

หน่วยงาน อบแหง้ Biogas

สพจ. สนับสนุนไมเ่กนิ 91,000 บาท 
หรอื 70% จาก 130,000 (ยดึ
ราคาทใีบเสร็จ)

สนับสนุน ระบบบําบดั ระบบสรา้งแรงดัน ระบบทํา
ความสะอาดแกส๊ มเิตอรแ์กส๊ ระบบทอ่หลักและจดุ
ดักนํา ป้ายแจง้เตอืน

กลุม่เป้า 
หมาย

กอ่สรา้งตามแบบของ สป.พน. • กอ่สรา้งตามแบบ ทมีวีศิวกรรองรับ และผา่นการ
เห็นชอบจาก สพจ.
• จัดหา ทอ่ยอ่ย-ชดุทําความสะอาดแกส๊-ชดุวดัความ
ดัน-หวัเตาแกส๊ ของแตล่ะครัวเรอืน
• จัดตังกองทนุ 10 % จากงบประมาณทไีดร้ับการ
สนับสนุน



กลุม่เป้าหมายทสีมัครมา
ผา่นการคดัเลอืก

เทคโนโลย ีทจํีาแนกเป็น วัสด ุ- ครภัุณฑ์เทคโนโลย ีทจํีาแนกเป็น วัสด ุ- ครภัุณฑ์

สพจ.จัดหาและปฏบิตัติาม
ระเบยีบงบอดุหนุน

สพจ.จัดหาและปฏบิตัติาม
ระเบยีบงบอดุหนุน

สพจ.สง่มอบ และ เก็บ
หลกัฐานตา่งๆ

สพจ.สง่มอบ และ เก็บ
หลกัฐานตา่งๆ

สงิกอ่สรา้งสงิกอ่สรา้ง

รายงานผลฯ ตอ่
คณะทํางานเพอื

พจิารณา

รายงานผลฯ ตอ่
คณะทํางานเพอื

พจิารณา

สพจ. โอนเงนิให ้
กลุม่เป้าหมายตามเงอืนไข

สพจ. โอนเงนิให ้
กลุม่เป้าหมายตามเงอืนไข

เก็บขอ้มลูการใชง้าน จัดสรปุบทเรยีน
และรายงาน สป.พน.

เก็บขอ้มลูการใชง้าน จัดสรปุบทเรยีน
และรายงาน สป.พน.

ผ่าน

• คัดเลอืกผูรั้บจา้งเหมากอ่สรา้ง
• จัดทําสญัญาวา่จา้งกบัผูรั้บจา้งเหมา

ดําเนนิการกอ่สรา้งดําเนนิการกอ่สรา้ง
*กลุม่เป้าหมายเป็นผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง 

รายงานผลการกอ่สรา้ง ตอ่คณะทํางาน
หลกัฐาน
• สญัญาวา่จา้งกอ่สรา้ง
• ใบตรวจรับผลการกอ่สรา้ง
• ภายถา่ยสงิกอ่สรา้ง ทดํีาเนนิการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้
• ใบเสร็จรับเงนิ ออกโดยผูรั้บจา้งเหมากอ่สรา้ง

ชแีจง/ควบคมุการดําเนนิงาน
ใหคํ้าแนะนําทางวชิาการใน

การกอ่สรา้ง

ชแีจง/ควบคมุการดําเนนิงาน
ใหคํ้าแนะนําทางวชิาการใน

การกอ่สรา้ง

สพจ. ตรวจสอบ
ผลการกอ่สรา้ง
สพจ. ตรวจสอบ
ผลการกอ่สรา้ง

โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัตําบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน ปี 2565

สพจ.

สพจ.

กลุม่เป้าหมาย

ตามแบบมาตรฐานท ีสป.พน. 
กาํหนด

กลุ่มเป็นผูจ้ดัหาแบบฯ
โดยตอ้งมวีศิวกรรบัรองแบบฯ

กลุม่เป้า
หมาย

กลุม่เป้า
หมาย

คณะทํางานฯ 
ระดับจังหวัด
คณะทํางานฯ 
ระดับจังหวัด

ตรวจสอบสพจ.สพจ. สว่นกลาง



สงิกอ่สรา้งสงิกอ่สรา้ง

ประชมุ
คณะทํางานฯ
เพอืพจิารณา

ประชมุ
คณะทํางานฯ
เพอืพจิารณา

สพจ. แจง้โอนเงนิให ้
กลุม่เป้าหมายตามเงอืนไข

สพจ. แจง้โอนเงนิให ้
กลุม่เป้าหมายตามเงอืนไข

ผา่น

• คัดเลอืกผูรั้บจา้งเหมากอ่สรา้ง
• จัดทําสญัญาวา่จา้งกบัผูรั้บจา้งเหมา

ชแีจง/ควบคมุการดําเนนิงาน
ใหคํ้าแนะนําทางวชิาการในการกอ่สรา้ง

ชแีจง/ควบคมุการดําเนนิงาน
ใหคํ้าแนะนําทางวชิาการในการกอ่สรา้ง

สพจ. ตรวจสอบผลการกอ่สรา้งสพจ. ตรวจสอบผลการกอ่สรา้ง

โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัตําบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน ปี 2565

สพจ.
กลุม่เป้าหมาย

ตามแบบมาตรฐานท ีสป.พน. 
กําหนด

กลุม่เป็นผูจ้ัดหาแบบฯ
โดยตอ้งมวีศิวกรรับรองแบบฯ
และผา่นการเห็นชอบจากผูเ้ชยีวชาญ
หรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

MOU ระหวา่งกลุม่เป้าหมายกบั สพจ.

• เอกสารรายงานการ
ประชมุคดัเลอืก

ดําเนนิการกอ่สรา้ง
*กลุม่เป้าหมายเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง 

• เอกสารรายงานการตรวจรับ

• หนังสอืยนืคําขอรับเงนิและรายงานผลการกอ่สรา้ง 
ตอ่คณะทํางานฯ(สพจ.)

• เอกสารรายงานการประชมุคัดเลอืกผูร้ับเหมา และ
สัญญาวา่จา้งกอ่สรา้ง

• เอกสารรายงานการตรวจรับผลการกอ่สรา้ง
• ภาพถา่ยสงิกอ่สรา้ง ทดํีาเนนิการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้
• ใบเสร็จรับเงนิ ระหวา่งกลุม่กับผูรั้บจา้งเหมากอ่สรา้ง 

(ถา้ไมใ่ชตั่วจรงิตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้ง)

ออกหลักฐาน (ใบเสร็จรับเงนิ) การรับเงนิจาก สพจ.

สพจ.จัดเก็บหลักฐานตา่งๆและรายงานผลการ
ดําเนนิงานกับ คณะทํางานฯ และ สป.พน

สพจ.จัดเก็บหลักฐานตา่งๆและรายงานผลการ
ดําเนนิงานกับ คณะทํางานฯ และ สป.พน

• รายงานการตรวจรับ

• รายงานการประชมุ

• กศร.ทําคําสงัมอบอํานาจการ MOU
• คูม่อืปฏบิตังิาน กําลงัสง่ใหท้าง 

ผูบ้รหิารลงนาม

กลุม่เป้าหมาย คณะทํางานฯ ระดับจังหวัดคณะทํางานฯ ระดับจังหวัด



10

โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัตําบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน ปี 2565

สพจ. แตง่ตงั
คณะทํางานฯ
สพจ. แตง่ตงั
คณะทํางานฯ



โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัตําบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน ปี 2565

กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
• คัดเลอืกอปท.เขา้รว่มโครงการ 12 อปท./จังหวัด
• อปท.ทเีขา้รว่มควรมลีักษณะทางสงัคม/อาชพี/ความเป็นอยู ่ทเีหมอืนกนั

ระยะท ี1 จัดเวทเีรยีนรูเ้รอืงการจัดการพลังงานชมุชน
• พลังงานในชวีติประจําวนั
• เทคโนโลยพีลังงาน และ การอนุรักษ์พลังงาน
• การพัฒนาและจัดทําแผนพลังงานในชมุชน
• การจัดทําโครงการดา้นพลังงาน
• การประเมนิผล และ ประเมนิความคุม้คา่ของโครงการดา้นพลังงาน

ระยะท ี2 ตดิตาม แนะนํา และรว่มพัฒนา
• รว่มพัฒนาแผนงานและโครงการดา้นพลังงานกับ อปท.ทเีขา้รว่ม
• ผลักดันแผนงานหรอืโครงการดา้นพลังงาน เพอืบรรจลุงแผนพัฒนา อปท. 

ระยะท ี3 พจิารณาคดัเลอืก
• สพจ.คัดเลอืกโครงการดา้นพลังงานทดีเีดน่
• สรปุรายการเทคโนโลยพีลังงานทจีะสง่เสรมิใน งบอดุหนุน 66 ( 2 – 2.5 แสนบาท/จังหวดั)

ระยะท ี4 สรปุผล

กจิกรรม นํารอ่ง 2 จงัหวดั เงนิกูด้อกเบยีตาํ
• จัดเวทแีลกเปลยีนเรยีนรูด้า้นพลงังาน กับ กลุม่เกษตรกร – Startup/วสิาหกจิเพอืสงัคม – สถาบันการเงนิ
• พัฒนาโครงการรว่มระหวา่ง กลุม่เกษตรกร – Startup/วสิาหกจิเพอืสงัคม

ม.ค.-ก.พ.65

เม.ย. – พ.ค.65

ม.ีค.65



โครงการเพมิสมรรถนะดา้นการบรหิารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัตําบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน ปี 2565

กจิกรรม พนืทเีกา่ ปี 2564( อปท/รร./ศนูยเ์รยีนรู/้จงัหวดันํารอ่ง) 

• ประชมุปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัปัจจบุัน

• อปท.  ตดิตามการนําแผนพลังงานชมุชนทบีรรจุในแผนพัฒนา อปท.ไปปฏบิัติ

• รร.  ตดิตามและใหก้ารแนะนําสําหรับการดําเนนิงานของ ชมรม/ชมุชน ดา้นพลังงานที
จัดตงัขนึ

• ศนูยเ์รยีนรู ้ ตดิตามประสานงานและใหคํ้าแนะนํา การพัฒนาหลักสตูรและการฝึกอบรมทมีี
ภายในศนูย์

• จังหวัดนํารอ่ง  อปท.ทไีดรั้บการสนับสนุน  RETs ผลักดันขอให ้อปท.นําแผนพลังงานเขา้
บรรจุในแผนพัฒนา อปท.

• สง่เสรมิ RETs ในงบอดุหนุน

• กรณีการฝึกอบรม/สมัมนาใหค้วามรูห้รอื พัฒนาทักษะการถา่ยทอดการใชง้าน RETs ขนึอยูก่บัการ
ประเมนิของ สพจ. (งบประมาณ/ความพรอ้มกลุม่เป้าหมาย) แตแ่นะนําวา่ควรมใีหค้วามรูก้ับ
กลุม่เป้าหมาย เพอื ใหก้ลุม่เป้าหมายเขา้ใจการทํางานของ RETs การบํารุงรักษา และเหตผุลที
ไดรั้บการสนับสนุน

• สรปุผลการดําเนนิงานรว่มกบัพนืที



การรายงานผลการดําเนนิงาน

• การรายงานผลการดําเนนิงานประจําเดอืน
• การรายงานผลการใชเ้ทคโนโลยพีลงังาน ผ่านระบบตดิตามของ Google form 
• การปรับปรุงขอ้มลูในระบบ Gis ของกระทรวงพลังงาน



กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.

• หลกัสตูรการอบรมสมัมนา
• การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลงังานชมุชน
• การวเิคราะหแ์ละการคํานวณ ผลทเีกดิขนึจากการสง่เสรมิเทคโนโลยพีลังงาน
• การวเิคราะหแ์ละการคํานวณความคุม้คา่ของโครงการ



01 ความกา้วหนา้เทคโนโลยี
เทคโนโลยทีางกายภาพ ชวีภาพ ดจิทัิล และพลังงาน

02
การเปลยีนแปลงโครงสรา้งประชากร
ภายในปี 2593 ประชากรทมีอีายตุงัแต ่65 ปีขนึไปจะเพมิสงูขนึเฉลยีกวา่ 20% จะนํามาซงึ
โอกาสทางเศรษฐกจิใหม ่ๆ

03
การดแูลรกัษาสขุภาพและการรกัษาพยาบาล
การเพมิขนึของการป่วยดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรอืรัง กระแสความตระหนักในการดแูลสขุภาพในเชงิ
ป้องกัน ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารรักษาพยาบาล

04 การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ
สภาพภมูอิากาศ  อากาศรอ้นทําใหพ้าหะนําโรคตดิตอ่บางชนดิเพมิจํานวนเร็วขนึ

05 ความพยายามระดบัโลกในการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
Net Zero Emission

06
พลงังานหมนุเวยีนและยานยนตไ์ฟฟ้า
ตน้ทนุการผลติไฟฟ้าจากพลังงานทางเลอืกทมีแีนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนอืง
มปีรมิาณการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้าทัวโลกเตบิโตสงูขนึถงึ 40% ตอ่ปี

07 เศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ
ความตงึเครยีดระหวา่งมหาอํานาจตะวนัตกและตะวนัออก

08 ความเปราะบางทางสงัคม 
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 รวมไปถงึการเปลยีนแปลงของภมูอิากาศ

09 อนาคตของงาน
งานบางประเภทจะหายไป การปรับตัวและยกระดับทักษะการทํางานเป็นสงิจําเป็น

กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
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 ทศิทางการพัฒนาในปัจจบุนั

ประเด็นสําคญัของ Global 
megatrend ในแผนพัฒน

เศรษฐกจิและสงัคมฉบบัท ี13 



กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
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 ทศิทางการพัฒนาในปัจจบุนั

ประเด็นสําคญัของ Global 
megatrend ในแผนพัฒน

เศรษฐกจิและสงัคมฉบบัท ี13 

• สงัคมคารบ์อนตํา

• การพัฒนาทยีังยนื

• เศรษฐกจิหมนุเวยีน – เศรษฐกจิฐานราก

• BCG Economy Model

B = เศรษฐกจิชวีภาพ (Bio Economy)

C = เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy)

G = เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy)

“เราจะออกแบบระบบนิเวศนอ์ย่างไรใหเ้กดิสงิเหล่านี



กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
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 ทศิทางการพัฒนาในปัจจบุนั

“เราจะออกแบบระบบนิเวศนอ์ย่างไรใหเ้กดิสงิเหล่านี”
2549 – 2564
• ดําเนนิงานภายใตก้รอบแนวคดิ “การ

วางแผนพลังงานชมุชน” เพอืใหค้นใน
ชมุชนตระหนักรูเ้รอืงพลงังาน และ วางแผนการใช ้
พลงังานของชมุชนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย มุง่เนน้
ไปเรอืง ลดรายจา่ย และพงึพาตนเองทางดา้น
พลงังาน

• สพจ.รว่มกบั คณะทํางานพลงังานใน
ระดับชมุชน ซงึประกอบดว้ย แกนนําทางการ 

ไมท่างการ ซงึเรยีกรวมๆวา่ “อาสาสมัคร
พลงังานชมุชน”

• อปท.ทเีขา้รว่มสามารถบรรจแุผนดา้นพลงังาน
เขา้สูแ่ผนพัฒนาชมุชน ไดอ้ย่างนอ้ย 95%

2565 – 2569
• อปท. 7,850 แหง่ ควรไดร้ว่มกจิกรรมกบั 

สพจ.อยา่งนอ้ย 95 % และมแีผนงานหรอื
กจิกรรมดา้นพลังงานประจําชมุชน

• ยกระดบั จนท.สพจ. เป็น
Coaching  ดงึศกัยภาพทอ้งถนิ

Mentor  พเีลยีงพาทํา

Facilitator  จัดกระบวนการ เออืใหเ้กดิ

• เพอืนําไปสู ่ความมนัคงดา้นพลงังาน ความ
มนัคงดา้นอาหาร-นํา การจัดการของเสยียกระดับการ
แปรรปูผลติภัณฑช์มุชน ยกระดบัการเรยีนรูข้องคน
ในชมุชน
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
 การดําเนนิงานทผีา่น 2549-2564
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
 การดําเนนิงานทผีา่น 2549-2564



กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
 การดําเนนิงานปี 2565

• พลังงานในชวีติประจําวัน
• เทคโนโลยพีลงังาน และ การอนุรักษ์

พลังงาน
• การพัฒนาและจัดทําแผนพลังงานใน

ชมุชน
• การจัดทําโครงการดา้นพลงังาน
• การประเมนิผล และ ประเมนิความ

คุม้คา่ของโครงการดา้นพลงังาน

จัดเวทเีรยีนรู ้
เรอืงการจัดการ 
พลงังานใน
ชมุชน

พจิารณา
คัดเลอืก

ถอด
บทเรยีน

และ
สรุปผล

ตดิตาม 
แนะนํา 
และรว่ม
พัฒนา

• รว่มพัฒนาแผนงานและโครงการ
ดา้นพลังงานกบั อปท.ทเีขา้รว่ม

• ผลักดันแผนงานหรอืโครงการดา้น
พลังงาน เพอืบรรจลุงแผนพัฒนา 
อปท. 

• สพจ.คัดเลอืกโครงการดา้นพลงังานทดีเีดน่
• สรปุรายการเทคโนโลยพีลงังานทจีะสง่เสรมิใน 

งบอดุหนุน 66 (3 แสนบาท/จังหวัด)
• 12 อปท.ตอ่จังหวดั
• ผขร. 2 คนตอ่อปท.
• ทกุ อปท.ตอ้งมแีผนงาน
หรอืกจิกรรมดา้นพลังงาน

• 8 อปท.ตอ้งนําเสนอแผน
พลังงานเขา้สูก่ารบรรจุ
แผนอปท.



หลักสตูรการอบรมสมัมนา
“นักวางแผนพลังงานชมุชน”
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
หลักสตูรนักวางแผนพลังงานชมุชน

การสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร ครงัท ี1 “พลงังานขนัพนืฐานและการจัดการพลงังานในระดบัชมุชน” ระยเวลา 3 วัน
หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารสอน วธิกีารดาํเนนิกจิกรรม เวลา สอื/อปุกรณ์ คาํถามตรวจสอบความเขา้ใจ

1.ความรู ้
พนืฐานดา้น
พลังงาน

- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนามคีวามรูพ้นืฐาน
ดา้นพลังงาน ไฟฟ้า,นํามนั,พลังงานทดแทน,
การอนุรักษ์พลังงาน
- เพอืเพมิความสามารถใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา
สามารถเป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ละสามารถ
ขบัเคลอืนพลงังานในระดบัชมุชนได ้

- อบรมใหค้วามรูเ้รอืงพลงังานใกลต้วั
- หน่วยพลังงาน
- อบรมการจัดเก็บขอ้มลู

½ วัน - PPTx
- VDO

- พลังงานคอือะไร
- พลังงานมกีปีระเภท
- พลังงานทดแทนมอีะไรบา้ง
- วธิกีารอนุรักษ์พลังงานในภาค
ครัวเรอืน

2.เทคโนโลยี
พลังงาน
ทดแทน
RE,EE

- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา มคีวามรูแ้ละ
ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยพีลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ทใีชใ้นชวีติประจําวนั
- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา สามารถวเิคราะห์
ความเหมาะสมในการใชง้านเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ผา่นการ
ฝึกหรอืทดลองใชง้านจรงิ  

- อบรมใหค้วามรูเ้รอืงเทคโนโลย ี
RE,EE ในประเด็น การใชป้ระโยชน ์
ขอ้จํากดั และการประเมนิความคุม้คา่ 
คุม้ทนุ
- ศกึษาดงูานดา้นพลังงาน

1 วัน - PPTx
- VDO
-เทคโนโลยี
สาธติ

- การอนุรักษ์พลังงานมกีวีธิี
,อะไรบา้ง ?
- เทคโนโลยพีลังงานทดแทน ที
เหมาะสมกบัศกัยภาพพลงังานทมีี
อยูค่อื ประเภทไหน ?

3.การจัดทํา
แผนพลังงาน
ชมุชน

- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา มคีวามรูแ้ละ
ความเขา้ใจในการจัดทําขอ้มลูสถานภาพดา้น
พลังงานในระดับชมุชน และสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในพนืทขีองตนเอง
- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนาฝึกการวเิคราะห์
หาศักยภาพดา้นการจัดการพลงังานและจัดทํา
แผนพลังงานชมุชนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามบรยิ
ทของพนืทตีนเอง

-อบรมการทําสถานภาพพลงังาน
,พยากรณ์พลังงาน+จัดทําแผน
- ฝึกปฏบิตัจิรงิ
-กําหนดวสิยัทัศนห์รอืจดุมุง่หมายดา้น
กจิกรรมพลังงาน
-ระดมความคดิเห็นการจัดทําแผนเพอื
หาศักยภาพดา้นพลังงานในพนืที
-จัดทําแผนพลังงาน 5 ดา้น

1 วัน - PPTx
- กระ
ดาษบรู๊ฟ

-ขนัตอนการจัดทําแผนพลังงานมี
อะไรบา้ง ?
- แผนพลังงานชมุชน ทําไปเพอื
อะไร  
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
หลักสตูรนักวางแผนพลังงานชมุชน

การสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร ครังท ี2 “การพัฒนาโครงการดา้นพลงังานในระดบัชมุชน” ระยเวลา 2 วัน

หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารสอน วธิกีารดาํเนนิกจิกรรม เวลา สอื/อปุกรณ์ คาํถามตรวจสอบความเขา้ใจ

1.การขอ
สนับสนุน
จากกองทนุ
ฯ 

- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา มคีวาม
เขา้ใจเรอืงหลกัเกณฑ/์ขอ้กําหนด 
เงอืนไข ในการเสนอโครงการกบั
กองทนุอนุรักษ์พลังงาน

- นําเสนอดว้ย PPTx- บรรยาย WT+ 
ขนัตอน

1. หลักเกณฑ์
2. ผูม้สีทิธขิอสนับสนุน

2 hr.
1.5

- PPTx
- Project  

1 หน่วยงานทขีอไว ้
2 Process
3 หนา้ทผีูเ้กยีวขอ้ง
(Admin, Project)

2.การเขยีน
โครงการ

- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา มคีวามรู ้
และความเขา้ใจ ในการเขยีนโครงการ
ทเีหมาะสมตามความตอ้งการทแีทจ้รงิ
ของพนืที
- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา สามารถ
เขยีนโครงการทตีรงตามทกีองทนุ
อนุรักษ์ตอ้งการได ้

- นําเสนอดว้ย PPTx
1. ตัวอยา่งโครงการทดี ีและ ไมด่ี
2. เขยีนอยา่งไรใหไ้ดค้ะแนนดี
3. เอกสารหลกัฐานทเีกยีวขอ้ง
4. การตังงบประมาณ
 

4.5 hr
3 hr.

- PPTx
- แบบฟอรม์
โครงการ

1 ยกโครงการตัวอยา่ง
2 เทคโนทเีหมาะสม คอื

3.การยนื
ขอ้เสนอ
โครงการ
ในเวป

- เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา มคีวาม
เขา้ใจ และสามารถยนืโครงการใน
ระบบไดข้องกองทนุอนุรักพ์ลงังานได ้
อยา่งถกูตอ้ง

- นําเสนอดว้ย PPTx
1. วธิกีารกรอก

3 hr. - PPTx
- Off time 
who

1.การวางขอ้หัว และการเตรยีม
หลักฐานทเีกยีวขอ้ง
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
หลักสตูรนักวางแผนพลังงานชมุชน

หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารสอน วธิกีารดาํเนนิกจิกรรม เวลา สอื/อปุกรณ์ คาํถามตรวจสอบความเขา้ใจ

1.แผน
พลังงาน
ชมุชนทจัีดทํา
โดย อปท.

-  เพอืใหผู้เ้ขา้รว่มไดนํ้าเสนอ
แผนพลังงานชมุชน และ
แลกเปลยีนประสบการณ์การ
ดําเนนิงานทผีา่นมา

- นําเสนอดว้ย PPTx ของแตล่ะ อปท.
- สพจ.ใหค้ะแนนแผนงานหรอืโครงการทมีา
นําเสนอ โดยวเิคราะหจ์าก
1. ความสมเหตสุมผล(ทมีาทไีป)
2. ความเหมาะสมในการสง่เสรมิเทคโนโลยกีบั

ขอ้ท ี1
3. ความคุม้คา่ของการลงทนุ
4. การมสีว่นรว่มของผูท้เีกยีวขอ้งในแผนหรอื

โครงการ
5. ความพรอ้มในการดําเนนิงาน

3 ชม. - PPTx
- Project  

1.ถา้ อปท.ไหนมแีผนสง่แสดงวา่ 
บรรลวุัตถปุระสงค์

2.ถอด
บทเรยีนการ
ดําเนนิงาน

- เพอืถอบทเรยีนการ
ดําเนนิงานของผูเ้ขา้รว่ม
สมัมนาในการจัดทําแผน
พลังงานชมุชน ดว้ยตนเอง
-เพอืสกดัองคค์วามรูจ้าก
กระบวนการดําเนนิงานของ
ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาในการจัดทํา
แผนพลังงานชมุชน ดว้ย
ตนเอง

- ระดมสมองในการถอดบทเรยีน การทําแผน
พลังงานชมุชน ของ จนท.อปท. ในประเด็น 
1. ปัจจัยดา้นบวกและลบทมีผีลตอ่การดําเนนิงาน
2. กระบวนทใีชห้รอืวธิกีารทใีชใ้นการจัดทําแผน

พลังงานชมุชน
3. ผลผลติหรอืผลลพัธท์ไีดจ้ากการรว่มโครงการ

นี
4. หาความเชอืมโยงของ ปัจจัย-กระบวนการ-

ผลผลติ/ผลลัพธ์
5. สกดัองคค์วามรูใ้หมท่เีกดิขนึจากการทํางาน

ของ การทําแผนพลังงานชมุชนของ ผูเ้ขา้รว่ม
การสมัมนา

3 ชม. - PPTx
- Project  

1.แบบสอบถามความพงึพอใจทัง
โครงการ
2.แบบทดสอบจาก ครงัท ี1-2 เพอื
วเิคราะหก์ารเปลยีนแปลง

การสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร ครังท ี3 “การถอดบทเรยีนหลกัสตูรนักวางแผนพลงังานชมุชน ” ระยเวลา 1 วัน



ประสบการณ์ 2 จังหวัดนําร่อง
การวางแผนพลังงานผา่นเจา้หนา้ท ีอปท. ปี 2564

• สํานักงานพลงังานจังหวดัเชยีงใหม่

• สํานักงานพลงังานจังหวดัภเูก็ต



การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน

Data : ศกึษาขอ้มลูพนืฐาน ขอ้มลูจะชว่ย : 
 อา้งองิ
 เห็นปัญหา
 มองหาโอกาส
 กําหนดจดุรว่ม
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน

28

สง่ผลตอ่การขับเคลอืนเศรษฐกจิ
ในชมุชน เกดิการหมนุเวยีน พงึพา 

แบง่ปัน

• หว่งโซค่ณุคา่ และหว่งโซอ่ปุทาน (Value Chain and 
Supply Chain)

• หว่งอปุทาน : ตน้นํา  กลางนํา  ปลายนํา
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน

สง่ผลตอ่การขับเคลอืนเศรษฐกจิ
ในชมุชน เกดิการหมนุเวยีน พงึพา 

แบง่ปัน

• หว่งโซค่ณุคา่ และหว่งโซอ่ปุทาน (Value Chain and 
Supply Chain)

• หว่งโซค่ณุคา่ : วัตถดุบิ  แปรรปู  จําหน่าย
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน

ผูร้ับผลประโยชน ์มนัียสําคัญ
ทจีะสง่ผลตอ่การ

เปลยีนแปลงกบัสงัคม

• ทําอยูเ่ป็นประจํา

• เปลยีนแลว้ไมเ่ปลยีนแปลง(วถิชีวีติ)

• อนาคตสอนได ้

กจิกรรม : ทโีดดเดน่ของ
ชมุชน หรอื 

เป็นสญัลักษณ์ของชมุชน

แผนงานของการพัฒนาชมุชน • สอดคลอ้งในทศิทางเดยีวกนั

• เสรมิจุดแข็ง

• สรา้งโอกาส 

องคป์ระกอบ
แผนพลงังาน 

หรอื 
กจิกรรมดา้น
พลงังานทดีี



33

กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน

สรปุ การนํากระบวนการเพอืไปสูก่ารทําแผนพลังงานชมุชน ของ จนท.อปท.
*** ผูเ้ขา้รว่มตอ้งเขา้ใจสถานการณ์ดา้นพลังงาน และ รูจั้กเรอืงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานแลว้ ***

1. คน้หาและศกึษาขอ้มลูพนืฐาน ของชมุชน

2. โยนโจทยค์วามทา้ทายของชมุชนทตีอ้งการพัฒนา หรอื ทศิทางทอีปท.จะมุง่ไป

3. กําหนดวสิยัทัศน์ ดา้นพลงังานของชมุชน หรอื สงิรูส้กึวา่อยากเห็นภาพนใีนอนาคต

4. กําหนดประเด็นการพัฒนาดา้นพลงังานในชมุชน

4.1 เครอืงมอื : แผนทเีดนิดนิ แสดงถงึ

• ภาพรวมของชมุชน

• กจิกรรมทขีบัเคลอืนเศรษฐกจิในชมุชน ปัจเจก และ กลุม่

• จดุปัญหา และอยากแกไ้ข

• การเกษตร หรอื อตุสาหกรรมในครัวเรอืน

• การทอ่งเทยีว ทคีนในชมุชนมสีว่นรว่ม

4.2  กําหนดกจิกรรมหรอืแผนงานดา้นพลังงานทคีวรทํา

วเิคราะห์
หว่งโซ่
คณุคา่ 
และหว่งโซ่
อปุทาน 
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน

สรปุ การนํากระบวนการเพอืไปสูก่ารทําแผนพลังงานชมุชน ของ จนท.อปท.

4.3  พัฒนากจิกรรมหรอืแผนงาน เป็นโครงการดา้นพลังงาน (ให ้จนท. ทําการบา้น)

4.4  จนท.สพจ. ลงพนืทเีพอืแนะนําการพัฒนาโครงการดา้นพลังงาน 

4.5  ใหม้องโครงการฯ กา้วขา้มไปมากกวา่เรอืงพลังงาน อยา่ไปยดึตดิกบั RETs และ
แหลง่งบประมาณ

• RETs ไมใ่ชคํ่าตอบเสมอไปแตค่อืเครอืงมอืในการพัฒนายกระดับเศรษฐกจิและ
คนในชมุชน

• โครงการทดี ีตอ้งครบองคป์ระกอบการพัฒนาคอื ทัศนคต ิ– ความรู ้– ทักษะ 

• งบประมาณทจีะไดรั้บปี 2566 เป็นงบอดุหนุน ดงันันจงึไดแ้ตเ่ทคโนโลย ีอปท.
ตอ้งมสีว่นรว่มในโครงการฯ เพอืใหเ้ป็นโครงการทดี ีเชน่ การอบรม การเก็บ
ขอ้มลู การสรปุบทเรยีนเป็นตน้ 
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กจิกรรม การจดัการพลงังานในชุมชน ผา่น จนท.อปท.
การวเิคราะหก์ารจัดทําแผนพลังงานชมุชน



การวเิคราะหแ์ละการคํานวณ 
ผลทเีกดิขนึจากการสง่เสรมิเทคโนโลยพีลังงาน



การวเิคราะหแ์ละการคํานวณความคุม้คา่ของโครงการ



งบประมาณโครงการ
(บาท)

(ค่าลงทุนค่าอปุกรณ ์+ ค่าบรหิาร + ค่าดแูลรกัษา)
ตลอดอายกุารใชง้าน

ผลทเีกดิขนึจาก
โครงการ 

(พลงังานทปีระหยดัได ้+ รายไดท้เีพมิขนึ + อนืๆ)  
แปลงเป็นมูลคา่ (บาท) ตลอดอายุการใชง้านความคุม้คา่

สง่ผลอะไรต่อ 
อะไรทจีะ
เปลยีนแปลง 
อะไรทจีะเปลยีนไป 
อะไรทจีะดขีนึ 
ผลทคีาดวา่จะ
เกดิขนึ 

•  ผลผลติ 

•  ผลลพัธ ์

•  ผลกระทบ 

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน



งบประมาณโครงการ
(บาท)

(คา่ลงทนุคา่อปุกรณ ์+ คา่บรหิาร + คา่ดแูลรกัษา)
ตลอดอายุการใชง้าน

ผลทเีกดิขนึจาก
โครงการ 

(พลงังานทปีระหยดัได ้+ รายไดท้เีพมิขนึ + อนืๆ)  
แปลงเป็นมูลคา่ (บาท) ตลอดอายุการใชง้าน

ลดตน้ทนุ 
ทุนทรพัยากร 
ทุนสงัคม 

รว่มลงทนุ รว่มลงแรง

สงิแวดลอ้มทดีี
สรา้งโอกาส

สรา้งการเรยีนรู ้

รายไดท้เีพมิขนึ
สขุภาพทดีี

จา้งงานใหม่

ยงิเยอะยงิดี

ยงินอ้ยยงิดี
ความคุม้คา่ คา่ทไีดค้วรมากกวา่ 1

นันคอืทกุ 1 บาททลีง
ไปมผีลตอบแทนใน
ชมุชน ..... บาท

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน
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การคาํนวณ 
การคาํนวณ 

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน
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ตวัอย่างการคํานวณ 
เปลยีนปัมนําขนาด 1 แรงมา้ (750 วตัต)์ มาเป็นปัมนํา
แสงอาทติย ์การใชง้านวนัละ 2 ชวัโมง ใชง้านทกุวนั 
 คําถาม เปลยีนแลว้มคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ 

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน



ตวัอย่างการคํานวณ 

ขอ้สงัเกต ; ในความเป็นจรงิระบบแสงอาทติยไ์ม่สามารถทํางานไดค้รบวนัทงัปี  ถา้เราใชง้านเพยีงวนัละ 2 ชวัโมง การลงทุนทางดา้นโซลลา่เซล
อาจไม่คุม้ค่า โดนเฉพาะหากคา่วสัดรุาคายงัสูง ควรหาหนทางเพมิมูลคา่จะนําทสีบูได ้ไปทําการเกษตรอย่างอนื เชน่ปลกุเพมิ/ขยายผลผลติ 
เป็นตน้ 

รายการ จาํนวน หน่วย
อตัราการกนิไฟของเครอืงสบูนําเก่า (วตัต)์ 750 วตัต ์
ชวัโมงใชง้านต่อวนั 2 ชวัโมง/วนั
จํานวนวนัทใีชง้านต่อปี 300 วนั/ปี
คดิหน่วยไฟฟ้าทใีชง้านต่อปี (วตัตเ์ครอืงสบูนํา x ชวัโมงใชง้านต่อวนั x วนัใช ้
งานต่อปี)         
                                                                  1000  

(750x2x300)/1000 
450

หน่วยไฟฟ้า
กโิลวตัตช์วัโมง/

ปี
ค่าไฟฟ้าทจีะสามารถลดลงตลอดอายโุครงการ (10 ปี) (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 
บาท) 

547.5 x 4 x 10 
18,000

บาท / 10 ปี

ลงทุนค่าของ รถสบูนําพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลอืนท ีขนาด 1 แรงมา้ ( อายุ
ใชง้าน 10 ปี) 

25,000

ค่าดแูลรกัษา รถสบูนํา (อาย ุ10 ปี) 500

ความคุม้คา่ = ผลทเีกดิขนึจากกจิกรรม / มูลค่าการลงทนุทงัหมด 
*** ตอ้งคดิตลอดอายขุองเทคโนโลย ี*** 

= 18,000 / (25,000+500)
= 0.705

( 1 บาททลีงทนุ มี
ผลตอบแทน 
0.705บาท)

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน



43



44

ตวัอย่างการคํานวณ 
บา้นนายแกว้เลยีงววั 10 ตวั นําขวีวัไปหมกัในบ่อหมกักา๊ซชวีภาพ
ขนาด 8 ลบ.ม. จะไดก้า๊ซชวีภาพวนัละ 4 ลบ.ม ออกมาใชง้าน 
ซงึกา๊ซชวีภาพ 1 ลบ.ม เท่ากบั 0.46 กโิกลรมักา๊ซหุงตม้ (LPG)
คําถาม บา้นนายแกว้สามารถผลติกา๊ซชวีภาพ ไดป้รมิาณทเีทยีบ
เท่ากบักา๊ซหุงตม้วนัละกกีโิลกรมั  
บา้นนายแกว้สามารถลดการใชก้า๊ซหุงตม้ไดเ้ดอืนละกกีโิลกรมั
การลงทุนมคีวามคุม้คา่หรอืไม่ 

บ่อ 8 ลบ.ม ลงทุน 7,500 บาท

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน



รายการ จาํนวน หน่วย
ปรมิาตรของบ่อหมกักา๊ซ (เลยีงววั 10 ตวั) 8 ลูกบาศกเ์มตร
ปรมิารกา๊ซชวีภาพทไีดต้อ่วนั (คดิท ี50 % ของปรมิาตรบ่อ) 4 ลูกบาศกเ์มตร 
กา๊ซชวีภาพทไีดเ้ทยีบเท่ากบั LPG 
( 1 ลบ.ม กา๊ซชวีภาพ = 0.46 กโิลกรมั LPG 

= 4 x 0.46 
1.84 กโิลกรมัตอ่วนั 

สมมุตฐิานบา้นนายแกว้ใช ้LPG 1  ถงั สามเดอืน 
*** ปรมิาณการใชก้า๊ซ lpg ตอ้งเก็บตวัเลขจรงิมา*** 

= 15 กโิลกรมั / 90 วนั 
0.167 กโิลกรมัตอ่วนั

สามารถประหยดัไดปี้ละ  
( Lpg กโิลกรมัละ 25 บาท) 

= 0.167 x 365 วนัตอ่ปี x 25  
1,523 บาท/ปี

ลงทนุคา่ของ 7,500 บาท / 5 ปี 
คา่ซอ่มบํารงุ (อายุการใชง้าน 5 ปี คา่บํารงุปีละ 100 บาท) 500 บาท / 5 ปี 
ผลตอบแทนอนืๆ : ไดปุ้๋ ย 5 กโิลกรมัตอ่สปัดาห ์1 ปี 240 
กโิลกรมั ทดแทนปุ๋ ยได ้ปุ๋ ยขาย kg ละ 10 บาท 

= 240 x 10 x 5
12,000 บาท / 5 ปี 

ความคุม้คา่ = ผลทเีกดิขนึจากกจิกรรม / มูลค่าการลงทนุ
ทงัหมด 
*** ตอ้งคดิตลอดอายขุองเทคโนโลย ี*** 

= ((1,523x5) + 12,000))
(7,500+500)

= 2.45

( 1 บาททลีงทนุ มี
ผลตอบแทน 2.45 

บาท)

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน
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ตวัอย่างการคํานวณ 
บา้นนายขวด ทํากลว้ยตากแหง้ โดยตากตามธรรมชาต ิ
วนัละ 50 ลกู ตอ่มามกีารลงทุนตูอ้บแสงอาทติย ์
สามารถลดเวลาการตากลง ไดจ้าก 5 วนัเป็น 3 วนั และ
ตากเพมิไดจ้ากวนัละ 50 ลกู เป็น 70 ลกู
*** กลว้ยตาก 1 ลกู ขายได ้5 บาท 
*** 1 ปี กลว้ยออก 100 วนั 
*** ลงทนุตูอ้บ 23,000 บาท  

คมุคา่
หรอื
ไม่

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน



รายการ ตูอ้บแหง้แสงอาทติย ์ ตากแบบเดมิ หน่วย
จํานวนการตากต่อครงั  70 50 ลกู
ระยะเวลาการตาก 3 5 วนัต่อครงั

จํานวนการตากต่อปี  
(จาํนวนวนัทงัปี / ระยะเวลาการตากตอ่ครงั) 

= 365 / 3 
121

= 365 / 5 
73

ครงัต่อปี

ราคาขายต่อลกู (กําไร 5 บาท/ลกู) 5 5 บาทต่อลกู
รายไดต้่อปี 
(โจทยก์าํหนดกลว้ยออก 100 ครงั/ปี) 

= 70 x 5 x 100
35,000

= 50 x 5 x 73 
18,250

บาทต่อปี

รายไดต้ลอดระยะใชง้านอุปกรณ ์8 ปี = 35,000 x 8
280,000

= 18,250 x 8
146,000

บาท / 8 ปี

การลงทุนกบัอปุกรณ ์ 23,000 500 บาท
ค่าซอ่มบํารงุอปุกรณ ์( 8 ปี) 1,000 1,000 บาท/ 8 ปี
ผลตอบแทนอนืๆ มรีายไดจ้ากคนมาดงูาน เดอืนละ 1 
ครงั

500 บาทตอ่ครงั x 4 ครงัตอ่ปี x 8 
ปี 

= 16,000

- บาท / 8 ปี

ความคุม้คา่ = ผลทเีกดิขนึจากกจิกรรม / 
มูลค่าการลงทนุทงัหมด 
*** ตอ้งคดิตลอดอายขุองเทคโนโลย ี*** 

280,000 + 16,000
23,000 + 1,000

= 12.33

146,000
500+1,000

= 97.33
-

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน



งบประมาณโครงการ
(บาท)

(คา่ลงทนุคา่อปุกรณ ์+ คา่บรหิาร + คา่ดแูลรกัษา)
ตลอดอายุการใชง้าน

ผลทเีกดิขนึจาก
โครงการ 

(พลงังานทปีระหยดัได ้+ รายไดท้เีพมิขนึ + อนืๆ)  
แปลงเป็นมูลคา่ (บาท) ตลอดอายุการใชง้าน

ลดตน้ทนุ 
ทุนทรพัยากร 
ทุนสงัคม 

รว่มลงทนุ รว่มลงแรง

สงิแวดลอ้มทดีี
สรา้งโอกาส

สรา้งการเรยีนรู ้

รายไดท้เีพมิขนึ
สขุภาพทดีี

จา้งงานใหม่

ยงิเยอะยงิดี

ยงินอ้ยยงิดี
ความคุม้คา่ คา่ทไีดค้วรมากกวา่ 1

นันคอืทกุ 1 บาททลีง
ไปมผีลตอบแทนใน
ชมุชน ..... บาท

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน



ตน้นํา กลางนํา ปลายนํา
ศักยภาพ หรอื 
ทนุเดมิของ
ชมุชน

 ปลกูสมนุไพร
 ปลกูขา้วเหนยีว

 การแปรรปู สมนุไพรอบแหง้
 แปรรปูขา้วแตน๋

 มขีองเสยี

การเชอืมโยง

เทคโนโลยี
พลังงานที
สามารถสง่เสรมิ

 Solar สบูนํา
 ลดคา่พลงังาน ใช ้

พลังงานทดแทน

 Solar Dryer
 ลดเวลาแปรรปู
 เพมิการผลติ
 ลดของเสยี

 Solar ผลติไฟฟ้า
 ใชก้บัอปุกรณ์ไฟฟ้าในการผลติ

 เตาชวีมวล
 ชดุครอบหวัเตาแกส๊

 Biogas Network
 นําแกส๊มาใชใ้นการแปรรปู อบแหง้
 ตอ่แกส๊เขา้ครัวเรอืน
 ตอ่แกส๊ใหก้ลุม่วสิาหกจิ
 ลดกลนิ
 ผลติปุ๋ ย

สมนุ
ไพร

ฟารม์
หมู

ขา้ว แปรรปู
วสิาหกจิ 

วัตถดุบิ

ของเสยี

ไบโอแกส๊จากมลูสตัว์
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เทคโนโลยสีงิใดทไีม่สามารถ
ยกระดบัความรูแ้ละความคดิทาง
วทิยาศาสตร ์ของประชาชนได ้เทคโนโลยสีงิ
นันไม่ถอืว่าเป็นเทคโนโลยทีเีหมาะสม ในทาง
กลบักนัประชาชน ควรจะสามารถควบคมุ 
เทคโนโลยนัีนๆใหไ้ด ้ในราคาทคีุม้ค่า

การประเมนิความคุม้คา่ของกจิกรรมดา้นพลงังาน



การจดัการทดีี เปลยีนอปุกรณ์ เปลยีนแหลง่
เชอืเพลงิ

เพอืใช้
เอง

เพอื
แบง่ปนั

เพอื
จําหนา่ย

อส.พน./
ชา่งพลงังาน

เครอืขา่ย อนืๆ

Energy Efficiency Renewable
Energy

Renewable Energy หลักสตูร-ฝึกอบรม

ใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผลติพลังงาน พัฒนาบคุคลากร

แผนพลงังานระดบัชุมชน

แผนพฒันาชุมชน /ตาํบล

แผนพฒันาจงัหวดั

นําไปสู่

สรา้งภมูคิุม้กนั
เงอืนไข
• แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง
• ขยายเครอืขา่ย

สรา้งโอกาส
เงอืนไข
• เสรมิความรู ้
• มกีารบรหิารจัดการ
• เทคโนโลยทีเีหมาะสม

ลดตน้ทนุ
พลังงาน

เพมิสดัสว่น
พลังงานทดแทน

สรา้งความเขม้แข็ง
เงอืนไข
• สอดคลอ้งบรบิทและความตอ้งการ
• ตรงกบัศกัยภาพ
• มคีวามตอ่เนอืง
• มสีว่นร่วม/ร่วมลงทนุ


