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ทาไมต้ องวางแผนพลังงานชุมชน
กำรดำเนินกำรด้ ำนพลังงำนที่ผำ่ นมำของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลำ 10 กว่ำปี ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของภำครัฐได้
มีควำมพยำยำมที่จะผลักดันให้ เกิดกำรจัดตังส
้ ำนักงำนต่ำงๆ ที่
ทำหน้ ำที่ ดูแลจัดกำรพลังงำนของประเทศ จนกระทั่ง เดือ น
ตุลำคม ปี พ.ศ.2545 เรื่ องของพลังงำนได้ ถกู หยิบยกขึ ้นมำเป็ น
เรื่ องสำคัญของชำติครัง้ ใหญ่ในกำรจัดตัง้ “กระทรวงพลังงำน”
ซึง่ มีบทบำทที่สำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรพลังงำนในประเทศ
อันนำไปสูก่ ำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนอย่ำงจริ งจังและเป็ นรูปธรรม
จำกบทเรี ยนในอดีตที่ผ่ำนมำเห็นได้ ว่ำหลำยๆ โครงกำรทำงด้ ำนพลังงำนไม่เกิ ดควำมยัง่ ยืนและประสบกับ
ปั ญหำต่ำงๆ มำกมำยทังด้
้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม และได้ กลำยเป็ นปั ญหำระดับชำติที่ต้องกำรรู ปแบบกำร
จัดกำรวำงแผนแนวใหม่ที่จะช่วยให้ ประวัติศำสตร์ ไม่ซ ้ำรอย
กำรจัดกำรใดๆ ให้ เกิดผลดังวัตถุประสงค์ที่ได้ วำงไว้ นนั ้ จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่จะต้ องมีกำรวำงแผนที่ดี เรื่ องของ
พลังงำนก็เช่นเดียวกัน กำรจัดกำรในโครงกำรขนำดเล็กอำจไม่จำเป็ นต้ องอำศัยปั จจัยที่นำมำพิจ ำรณำหลำยตัว แต่หำก
เป็ นโครงกำรที่มีขนำดใหญ่กำรจัดกำรจะมีควำมซับซ้ อนยุ่งยำกขึ ้นไปและจำเป็ นต้ องพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ หลำยตัวเพื่อ
กำรตัดสินใจ ทังนี
้ ้จะต้ องมีระเบียบวิธีกำรพิจำรณำที่รัดกุมและเหมำะสม
การวางแผนพลังงานที่ผ่านมาของประเทศไทย
กำรวำงแผนพลังงำนในประเทศไทยแต่เดิมที่ผ่ำน
มำ เน้ นกำรวำงแผนจำกบนสูล่ ำ่ ง (Top-down) มีรูปแบบกำร
ตัดสินใจจำกส่วนกลำง (centralized) โดยกลุ่มนักวิชำกำร
เพี ย งไม่ กี่ ค น หลำยโครงกำรมี ก ำรท ำสัญ ญำจ้ ำงองค์ ก ร
ภำยนอกให้ เข้ ำไปศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ แ ละตัด สิ น ใจด ำเนิ น
โครงกำรพลัง งำนซึ่ง ส่ว นมำกเป็ นโครงกำรเพื่ อ กำรจัด หำ
พลังงำนขนำดใหญ่ นอกจำกนีม้ ีกำรส่งเสริ มรณรงค์ กำรประหยัดพลังงำนตำมสื่อต่ำงๆ แต่สิ่งเหล่ำนีไ้ ม่ได้ ก่อให้ เกิ ด
กระบวนกำรเรี ยนรู้เรื่ องของพลังงำนในแต่ละบุคคลเท่ำที่ควร ประชำชนส่วนใหญ่ยงั คงขำดทัศนคติและควำมตระหนักใน
กำรใช้ พ ลัง งำนจึ ง ยัง ไม่เกิ ด ขึน้ อย่ำ งจริ ง จัง ในสัง คมไทย แม้ แต่ก ระทั่ง กำรสร้ ำงศัก ยภำพของบุค ลำกรด้ ำ นกำรจัด
กำรพลัง งำนเองก็ แ ทบไม่มี ผลที่ ต ำมมำคื อ เรื่ อ งของพลัง งำนก็ ยัง คงถูก ละเลยและพลัง งำนยัง คงถูก ใช้ อ ย่ำ งไม่ มี
ประสิทธิภำพ รวมทังไม่
้ ก่อให้ เกิดกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรมด้ ำนเทคโนโลยีพลังงำนที่เหมำะสมขึ ้นในประเทศ
นอกจำกนี ้ กำรเกิดผู้ประกอบกำรด้ ำนพลังงำนทดแทนภำยในประเทศและท้ องถิ่นมีน้อยมำก กำรขำดแหล่งผลิต
ภำยในประเทศทำให้ อุปกรณ์ ต่ำงๆ หำยำก และมีรำคำที่สงู กำรแข่งขันเพื่อปรับปรุ งประสิทธิภำพและองค์ควำมรู้ ด้ ำน
พลังงำนจึงยังไม่เกิดขึ ้น กำรไม่มีกลไกกำรตลำดนี ้เอง ทำให้ ไม่ สำมำรถผลักดันให้ เกิดบริ ษัทที่ปรึ กษำด้ ำนพลังงำนต่ำงๆ
เช่น ที่ปรึกษำด้ ำนกำรประเมินโครงกำรด้ ำนพลังงำนทดแทนและกำรอนุรักษ์ พลังงำน ที่ปรึ กษำด้ ำนกำรออกแบบและวำง
ระบบด้ ำนพลังงำน ผู้บริ โภคก็ไม่มีทำงเลือก เทคโนโลยีและกำรจัดกำรเพื่อกำรประหยัดพลังงำน จึงยังไม่ถกู นำไปใช้ อย่ำง
แพร่หลำย
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จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นสำเหตุสำคัญเกิดจำก กำรละเลยประชำคมในกำรเข้ ำมำร่ วมบริ หำรจัดกำรพลังงำนของ
ท้ องถิ่นตนเอง ประชำชนไม่เกิดควำมรู้สกึ ในกำรเป็ นเจ้ ำของแผนงำนและกำรมีพนั ธกิจในกำรที่จะจัดกำรร่ วมกัน นี่เองคือ
จุดที่สำคัญยิ่งของกำรวำงแผนพลังงำนที่ผ่ำนมำที่ทำให้ ไม่ยงั่ ยืนและประสบผลสำเร็ จเท่ำที่ควร
อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ พลังงำนนัน้ จำกภำคกำรผลิตและกำรใช้ งำนหลำย ๆ ส่วน เช่น จำกกำรเผำไหม้ ถ่ำนหินและ
น ้ำมัน ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหำมำกมำย ซึ่งนับวันจะทวีควำมรุ นแรงมำกยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันกำรใช้ พลังงำนได้ มีอตั รำที่
เพิม่ ขึ ้นทุก ๆ ปี และได้ สง่ ผลกระทบเชิงลบทำงด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อมของประเทศอย่ำงมำก ดังนี ้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ กำรบริ โภคพลังงำนในปี 2550
ของประเทศไทย คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,499,136 ล้ ำนล้ ำนบำท ซึง่
พลังงำนเหล่ำนี ้จำนวนกว่ำ 70 % มำจำกกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ
ในขณะที่ประเทศไทยส่งออกข้ ำวและยำงพำรำรวมกันในปี 2550 เป็ น
เงิน 310,000 ล้ ำนบำทจำนวนเงินที่ต้องสูญเสียออกนอกประเทศแต่ละ
ปี นันเป็
้ นจำนวนไม่น้อยและมีทำ่ ทีวำ่ จะสูงขึ ้นทุกปี เนื่องจำกประเทศ
ไทยไม่สำมำรถผลิตพลังงำนประเภทกระแสหลักอันเป็ นเชื ้อเพลิง
ฟอสซิล (น ้ำมัน กา ำซธรรมชำติ) ได้ ในปริ มำณที่เพียงพอ ทำให้ ต้องพึง่ พำ
พลังงำนจำกต่ำงประเทศเป็ นส่วนใหญ่
ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
มลพิษที่เกิดจำกกำร
บริ โภคน ้ำมัน เช่น อำกำศเสียในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ เป็ นปั ญหำ
ที่ทำร้ ำยสุขภำพของคนไทยทีละน้ อย แต่ตอ่ เนื่องมำเป็ นระยะเวลำนำน
จนทำให้ กำรแก้ ไขค่อนข้ ำงมำกขึ ้นทุกวันนอกจำกนันผลกระทบจำก
้
โรงไฟฟ้ ำที่ได้ สง่ ผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมและสุขภำพของผู้ที่อยู่
ใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้ ำก็ปรำกฏให้ เห็นอย่ำงชัดเจน เช่น ที่โรงไฟฟ้ ำแม่
เมำะ จังหวัดลำปำง เป็ นต้ น
ผลกระทบด้ านสังคม
จำกควำมขั ด แย้ งทำงสั ง คม
ระหว่ำ งรั ฐ บำล กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิต แห่ง ประเทศไทย ภำคธุ ร กิ จ กับ
ประชำชนในกำรจัดทำโครงกำรด้ ำนพลังงำน เช่น กรณีกำรสร้ ำงเขื่อน
ปำกมูล กำรวำงท่อกา ำซไทย-พม่ำ กำรสร้ ำงโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหินที่หินกรู ด
และบ่อนอก และกำรวำงท่อกา ำซไทย-มำเลเซีย เป็ นต้ น เป็ นควำม
ขั ด แย้ งที่ เ กิ ด มำกขึ น้ และสร้ ำงควำมแตกแยกในหมู่ ป ระชำชน
ประเทศชำติขำดควำมสงบสุข
ปั ญหำจำกกำรใช้ พลังงำน เป็ นผลสืบเนื่องจำกปั ญหาพืน้ ฐานทางการศึกษาประกอบการจัดการพลังงาน
ของประเทศในปั จจุบัน ที่มีกำรวำงแผนพลังงำนในลักษณะของการรวมศูนย์ อยู่ที่ส่วนกลาง (Centralized system)
ประชำชนทัว่ ไปไม่มีสว่ นร่วมในกำรวำงแผนและกำรรับรู้ข้อมูลกำรใช้ พลังงำน ทำให้ ไม่เข้ ำใจสถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำนของ
ท้ องถิ่นตนเอง และของประเทศโดยรวม กำรรณรงค์ด้ำนพลังงำนก็เป็ นเพียงกำรแก้ ปัญหำที่ปลำยเหตุ เช่น รณรงค์ให้
ประหยัดพลังงำน โดยไม่ได้ นำเสนอถึงสำเหตุของปั ญหำและแนวทำงในกำรแก้ ปัญหำอย่ำงเป็ นรู ปธรรม ทำให้ กำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรแสวงหำทำงเลือกอื่น ๆ ในด้ ำนพลังงำนจึงไม่เป็ นควำมตระหนักของสังคมเท่ำที่ควร
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จำกปั ญหำที่ได้ กล่ำวมำทัง้ หมด ทำให้ สำมำรถคำดกำรณ์ ได้ ว่ำ ถ้ ำประเทศของเรำจะดำเนินกำรในกำรจัด
กำรพลังงำนตำมแบบแผนที่ผำ่ นมำอีก ในไม่ช้ำเรำคงต้ องพบวิกฤตทำงด้ ำนพลังงำน เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
ด้ วยเหตุนี ้เอง ทำให้ ต้องสรรหำยุทธศำสตร์ ในกำรจัดกำรพลังงำนที่ทำให้ เกิดผลกระทบต่ำงๆ เหล่ำนี ้น้ อยที่สดุ ใน
ระดับที่ชุมชนยอมรับ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และทำให้ ชุมชนกินดีอยู่ดี ซึ่งกำรวำงแผนพลังงำนชุมชน เป็ นเครื่ องมือที่มี
ส่วนช่วยแก้ ไขปั ญหำเหล่ำนี ้ได้ เนื่องจำก
 เป็ นเวทีกำรเรี ยนรู้ ที่ทำให้ ชุมชนได้ เห็นสถำนภำพพลังงำนของชุมชนเอง และได้ ตระหนักในเรื่ องศักยภำพ
ของชุมชนด้ ำนกำรจัดกำรทรั พยำกรภำยใน ตลอดจนได้ ร้ ู แนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำ และมีเป้ำหมำย
ร่ วมกันในกำรจัดกำรพลังงำนของชุมชน โดยชุมชนและเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะกับชุมชนนัน้ ๆ (แม้ ยงั มี
ข้ อจำกัดในเรื่ องของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอยู่) เพรำะควำมแตกต่ำงของพื ้นที่อำจทำให้ วิธีกำรจัดกำรด้ ำน
พลังงำนมีควำมแตกต่ำงกัน
 ช่ ว ยให้ เ กิ ด กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้อ งถิ่ น และยกระดับ ขีด ควำมสำมำรถของประชำคมในท้ องถิ่ น เช่ น
องค์ กำรบริ หำรส่วนตำบล อำเภอ จังหวัด โดยชุมชนได้ เข้ ำมำมีส่วนร่ วมอย่ำงเป็ นรู ปธรรมในกำรแก้ ไข
ปั ญหำด้ ำนพลังงำนของชุมชนเอง อันเป็ นกระบวนกำรแห่งประชำธิปไตย ที่จะช่วยลดควำมขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
และก่อให้ เกิดพลังของภำคประชำชน
 ช่วยให้ เกิดกำรสร้ ำงงำนในท้ องถิ่นที่มีกำรว่ำงงำน และนำไปสูก่ ำรพัฒนำชนบท งำนใหม่อนั จะนำไปสูก่ ำร
พัฒนำชนบท และกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ ยืนต่อไป
จำกปั ญหำที่เกิดขึ ้นนี ้ ทำให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องต้ องกลับมำคิดทบทวนทิศทำงของกำรวำงแผนพลังงำนในรู ปแบบใหม่
ได้ แก่ กำรวำงแผนพลังงำนระดับชุมชน
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แนวความคิดของการวางแผนพลังงานชุมชน
กำรวำงแผนพลัง งำนชุ ม ชน มิ ได้ มี
ความหมายถึ งการวางแผนงานแบบทัว่ ๆ ไปใน
รายงาน แต่หากหมายรวมถึ งกระบวนการที ่จะ
ผลั ก ดั น แผนปฏิ บั ติ การพลั ง งานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ออกมาได้จริ งเป็ นรู ปธรรมโดยการ
มี ส่วนร่ วมของคนในชุมชนตลอดทัง้ กระบวนการ
ของการวางแผนและการปฏิ บตั ิ ตามแผน โดย
ต้องมุ่งเน้นไปในทิ ศทางของพลังงานยัง่ ยื น สิ่ ง
สาคัญของการวางแผนพลังงานนัน้ คื อ การจะ
ทาให้แผนที ่คิดออกมานัน้ นามาปฏิ บตั ิ ให้เป็ น
จริ งเป็ นรู ป ธรรมได้อย่ า งไร การคิ ด จนได้แ ผน
ออกมา จะไม่มีความหมายใดๆ หากแผนที ่ว่านีไ้ ม่สามารถขับเคลื ่อนลงสู่การปฏิ บตั ิ จนเกิ ดผลตามที ่ได้ตงั้ ไว้อย่างแท้จริ ง
ตัวชี ้วดั ทีส่ าคัญ คื อ ในกระบวนการวางแผนพลังงานสามารถดึงชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมรับรู้สถานการณ์ ปั ญหาที ่เกิ ดขึ้ น
และวิ เคราะห์เพือ่ หาทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนมี คามัน่ สัญญาทีจ่ ะร่ วมกันแก้ปัญหาในปั จจุบนั และอนาคตได้
กำรวำงแผนพลังงำนที่เกิดจำกระดับรำกหญ้ ำหรื อท้ องถิ่น (Bottom-Up) ซึ่งหมำยรวมถึงระดับจังหวัด อำเภอ
เทศบำลตำบล ชุมชนเล็กๆ นัน้ ก่อให้ เกิดพัฒนำกำรในกำรเรี ยนรู้ ของชุมชนในด้ ำนพลังงำน พร้ อมๆ กับกำรปลูกฝั งและ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติของบุคคลที่ใช้ พลังงำนอย่ำงรู้คณ
ุ ค่ำและเห็นควำมเป็ นไปของสถำนกำรณ์พลังงำนที่เกิดขึ ้น
การมีส่วนร่ วมของประชาคมที่ใน
กำรวำงแผนพลังงำนชุมชนนี ้ จะมีระดับการ
มีส่วนร่ วมตัง้ แต่ ต้นกระบวนการของการ
วางแผนพลั ง งานจนกระทั่ งน าไปสู่ การ
ปฏิบัติจริ ง มิใช่เป็ นเพียงกำรรับรู้ รับฟั งข้ อมูล
เท่ ำ นั น้ แต่ ต้ องมี ส่ ว นร่ วมในกำรเข้ ำมำ
ตัดสินใจวำงแผนพลังงำนของท้ องถิ่นตนเอง
ด้ วย ทัง้ นี ร้ ู ป แบบของกำรตัด สิ น ใจในกำร
จั ด ก ำ ร จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ ก ร ะ จ ำ ย ศู น ย์
(Decentralized) กล่ำวคือไม่ได้ ถกู จัดกำรโดย
ส่วนกลำงเพีย งอย่ำงเดียว อันสอดคล้ องกับ
กำรบริ หำรจั ด กำรภำครั ฐ แนวใหม่ ซึ่ ง ให้
ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำร
นอกจำกนัน้ กำรวำงแผนพลังงำนหรื อกำรใช้ เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนใดๆ จะต้ องแสดงผลที่เป็ นตัวชีว้ ดั เชิง
เศรษฐศำสตร์ ที่เป็ นรูปธรรมด้ วย ในกำรวำงแผนพลังงำนนี ้ สำมำรถคำนวณได้ วำ่ เงินที่เป็ นค่ำใช้ จ่ำยพลังงำนไหลออกนอก
ชุมชนเท่ำใด ข้ อมูลนี ้จะช่วยกระตุ้นชุมชนให้ หำทำงออกเพื่อแก้ ไขปั ญหำของเขำในที่สดุ
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ตัวชี ้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งได้ แก่ ตัวชี ้วัดทำงด้ ำนสิ่งแวดล้ อม กล่ำวคือ สำมำรถคำนวณได้ ว่ำปริ มำณกา ำซเรื อน
กระจกที่ปล่อยออกสูบ่ รรยำกำศในแต่ละกิจกรรมของกำรใช้ พลังงำนเป็ นเท่ำใด และจะสำมำรถควบคุมให้ อยูใ่ นขอบเขตได้
อย่ำงไร
ทังนี
้ ้ แนวคิดของกำรวำงแผนพลังงำนชุมชนจะอยู่ ภำยใต้ แนวคิดของ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริมำบูรณำกำรเข้ ำกับวิถีกำรใช้ พลังงำนของชุมชนเพื่อส่งเสริ มกำรอนุรักษ์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม และใน
ขณะเดียวกันสำมำรถพัฒนำพลังงำนทดแทนได้ จำกเศษวัตถุเหลือใช้ และทรัพยำกรในชุมชน
ในกำรวำงแผนพลังงำนนันมี
้ ควำมสรอดคล้ องกับหลักปรัชญำ “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ
 หลักความพอประมาณ หมำยถึง Demand Side Management ที่เน้ นกำรใช้ พลังงำนอย่ำงไม่ฟ้ งเฟ้
ุ อ สำมำรถมอง
ผลของกำรประหยัดเชื่อมโยงสูส่ งิ่ ต่ำงๆรอบตัว (ประหยัดเงิ นให้ผูใ้ ช้ ประหยัดไฟให้ชาติ รักษาบรรยากาศให้โลก) และ
สำมำรถก่อให้ เกิดกำรลดรำยจ่ำยทำงด้ ำนพลังงำนได้
 หลักความมีเหตุมีผล หมำยถึง กำรเลือกใช้ พลังงำนอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยเลือกใช้ แหล่งพลังงำนที่เรำมี
อยูก่ ่อน ก่อนเลือกใช้ พลังงำนที่ต้องนำเข้ ำ
 การสร้ างระบบภูมิค้ ุมกัน หมำยถึง กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนจำกฐำนทรัพยำกร หรื อ เศษวัตถุเหลือใช้ ในชุมชน
และส่งเสริ มนวตกรรมพลังงำนจำกภูมิปัญญำชำวไทยด้ วยกันเอง
อนึ่ง กำรวำงแผนพลังงำนจะเกิดควำมยัง่ ยืนเพียงใดนัน้ จำเป็ นต้ องได้ รับแรงกระตุ้นส่งเสริ มสนับสนุน ที่เป็ น
นโยบำยผลักดันของภำครั ฐ อันได้ แก่ กระทรวงพลังงำน ที่จะเป็ นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนกำรทำงำนของภำค
ประชำคม ซึง่ ประกอบด้ วย หน่วยรำชกำรระดับจังหวัด องค์กรพัฒนำเอกชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กำรบริ หำรส่วนท้ องถิ่น
และประชำชน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เรื่องของพลังงานคงมิอาจเป็ นความรั บผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่ ต้องเป็ น
สานึกหน้ าที่และความรั บผิดชอบร่ วมกันในการรั กษาไว้ ซึ่งทรั พยากรและความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกคนใน
ชาติ.
โดยอำจสรุปแนวคิดหลักได้ ดงั นี ้
1. สอดคล้ องตำมแนวพระรำชดำริ เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรลดกำรใช้ จ่ำยด้ ำนพลังงำนและสำมำรถผลิต
พลังงำนทำงเลือกตำมศักยภำพท้ องถิ่น
2. สอดคล้ องตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ที่มงุ่ เน้ นให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในกำรดำเนินงำนโครงกำร สร้ ำงเสริ ม
ประชำธิปไตย และควำมเข้ มแข็ง
3. สอดคล้ องตำมนโยบำยของรัฐบำล ในกำรขยำยผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ของประชำชนในระดับรำกแก้ ว
โดยเฉพำะกำรช่ วยแก้ ไขปั ญหาความยากจน
4. สอดคล้ องตำมภำรกิจของกระทรวงพลังงำน ในกำรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของประเทศและ
พัฒนำพลังงำนอย่ำงมีดลุ ยภำพควบคูก่ บั กำรอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและกำรมีสว่ นร่วมของประชำสังคม
โดยกำรส่งเสริ ม
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนและกำรประหยัดพลังงำน กำรสร้ ำงพันธะสัญญำในกำรทำงำน และกำรสร้ ำงเครื อข่ำยวิทยำกร
ตัวคูณทัว่ ประเทศ
5.
บูรณาการการทางานร่ วมกันของหน่ วยงานต่ างๆ ภำยในกระทรวงพลังงำน อันได้ แก่ กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กรมเชื ้อเพลิง
ธรรมชำติ และกรมธุรกิจพลังงำน ให้ มีควำมสอดคล้ องในทิศทำงเดียวกัน และมีประสิทธิภำพในกำรตอบสนองควำม
ต้ องกำรของประชำชนได้ ดียงิ่ ขึ ้น
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ตารางแสดงความแตกต่ างของรูปแบบการวางแผนพลังงาน
ระหว่ างการวางแผนพลังงานที่ผ่านมากับการวางแผนพลังงานชุมชน
หัวข้ อ
การวางแผนพลังงานที่ผ่านมา
การวางแผนพลังงานชุมชน
คนที่เกี่ยวข้ องในกำร เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นกลำง และบริ ษัททีป่ รึกษำ
ประชำคมในท้ อ งถิ่ น อำจเป็ นระดับ จัง หวัด
วำงแผน
ไม่เกิดพันธกิจในกำรขับเคลือ่ นงำนโดยชุมชน เทศบำล ต ำบล เจ้ ำหน้ ำ ที่ ส่ว นกลำงหรื อ ผู้
(Stakeholders)
ปฏิบตั ิกำรจำกหน่วยงำนรัฐหรื อเอกชน เป็ นต้ น
ร่ ว มท ำงำนโดยมี พั น ธกิ จ เป็ นคณะท ำงำน
พลังงำน
ระดับของกำรมีสว่ น
ร่วมของประชำคม

ประชำชนมำร่วมรับฟั งข้ อมูลโดยภำพรวมว่ำ
จะทำโครงกำร มีกำรเสนอแนะและตกลงใน
ผลประโยชน์และส่วนได้ สว่ นเสียเท่ำนัน้

ประชำชนมำร่วมกิจกรรมตลอดกระบวนกำร
ในกำรวำงแผนพลังงำนและตัดสินใจว่ำจะทำ
โครงกำรประเภทใด

รูปแบบของโครงกำร

วำงโครงกำรที่จะทำมำก่อนแล้ ว
(Technology-based)

โครงกำรที่จะเกิดขึ ้นเกิดจำกกำรตัดสินใจโดย
ชุมชนเองในกระบวนกำรวำงแผนพลังงำน

รูปแบบกำรตัดสินใจ
ในกำรวำงแผน

กำรตัดสินใจออกจำกส่วนกลำง (Centralized) กระจำยกำรตัดสินใจสูท่ ้ องถิ่น
(Decentralized)

ระยะเวลำที่ใช้ ในกำร
วำงแผน

ใช้ ระยะเวลำน้ อยไม่คอ่ ยยุง่ ยำกช่วงวำงแผน

ใช้ ระยะเวลำนำนกว่ำกำรวำงแผนรูปแบบเดิม

ปั จจัยด้ ำนทรัพยำกร
ต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

ใช้ งบประมำณน้ อยช่วงกำรวำงแผน เพรำะ
อำศัยกลุม่ คนไม่กี่กลุม่

ใช้ งบประมำณมำกกว่ำ เพรำะต้ องสร้ ำงเวทีจดั
กระบวนกำรท ำควำมเข้ ำใจกั บ กลุ่ม ชุ ม ชน
หลำยครัง้

ข้ อได้ เปรี ยบ

- ใช้ เวลำรวดเร็ วช่วงกำรจัดทำแผน
- ใช้ งบประมำณน้ อย

-กำรส่ง เสริ มตำมแผนงำนง่ ำยขึน้ เกิ ดควำม
ขัด แย้ งน้ อยและไม่ รุ น แรง เพรำะสำมำรถ
ยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถของชุมชนเรื่ อง
กำรบริ โภคพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและ
กำรจัดกำร
-ประชำคมเป็ นผู้จัดกำรแผน ซึ่งจะทำให้ กำร
พัฒนำเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องได้

ข้ อจำกัด

- อำจเกิดผลกระทบ และควำมขัดแย้ งจำกคน
ในท้ องถิ่นทีย่ งั ไม่มคี วำมเข้ ำใจ
-กำรส่งเสริ มตำมแผนไม่เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน ควำมรู้ตำ่ งๆ ไม่ถกู ปลูกฝั งลงสู่
ชุมชน

- ใช้ เวลำนำนในช่วงกำรจัดทำแผน
- ใช้ งบประมำณมำกกว่ำ
-ต้ องอำศัยแรงของเจ้ ำหน้ ำที่ในกำรลงพื ้นที่
สร้ ำงกระบวนกำรให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจมำก
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กระทรวงพลังงานกับการวางแผนพลังงานชุมชน
จำกจุดเริ่มต้ นเล็กๆ ในปี 2543 สมาคมเทคโนโลยีท่ เี หมาะสมได้ ร่วมกับรัฐบำลเดนมำร์ ก จัดทำโครงกำร
พลังงำนยัง่ ยืน ขึ ้นในพื ้นที่ 5 จังหวัด คือ นครรำชสีมำ , สุรินทร์ , อุบลรำชธำนี , ร้ อยเอ็ด และขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักคือเพิ่มกำรใช้ งำนของพลังงำนทำงเลือก และก่อให้ เกิดควำมยัง่ ยืนแก่ชมุ ชน
กำรวำงแผนพลังงำนในช่วงแรก สมำคมเทคโนโลยีที่เหมำะสมได้ ปรึ กษำและทำงำนร่ วมกันหลำยฝ่ ำ ย โดย
เฉพำะที่สำคัญยิ่งคือ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET) ที่ร่วมกันกำหนดแนวทำงและขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนร่วมกันในพื ้นที่แรก
คือ ตำบลอูโลก จำกกำรทำโครงกำรนำร่องนำทัง้ 5 แห่งแล้ วพบว่ำประชำชนส่วนใหญ่มีทศั นคติกบั เรื่ องพลังงำนเป็ นเรื่ อง
ไกลตัว แต่หลังจำกดำเนินโครงกำรแล้ ว มีกำรตระหนักและปรับเปลีย่ นทัศนคติใหม่เกี่ยวเรื่ องพลังงำนว่ำเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ที่
ชุมชนหรื อประชำชนสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรจัดกำรเองได้ จำกนันในปี
้
2546 สมำคมเทคโลยีที่เหมำะสม ได้ รับทุนจำก
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน (พพ.) ให้ จัดทำโครงกำรกำรวำงแผนพลังงำน อีก 5 พื ้นที่ในจังหวัด
นครรำชสีมำ
ต่ อมาในปี 2548 กระทรวงพลังงาน ร่ วมมือ รั ฐบาลเดนมาร์ ก จัดทำโครงกำร Reginal Energy
Planning โดยมีควำมมุ่งเน้ น กำรสร้ ำงศักยภำพเจ้ ำหน้ ำที่สำนักงำนพลังงำนภูมิภำคให้ สำมำรถจัดทำแผนพลังงำนใน
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภำคได้ โดยโครงกำรดังกล่ำวได้ มีกำรจัดทำกำรวำงแผนพลังงำนจังหวัด ทัง้ 75
จังหวัด และกำรวำงแผนพลังงำนชุมชน ทังสิ
้ ้น 24 แห่ง จึงถือว่ำเป็ นจุดเริ่ มต้ น ปั จจุบนั ปี 2556 ได้ เพิ่มจังหวัดบึงกำฬ เป็ น
จังหวัดที่ 76 และมีชมุ ชนที่เข้ ำร่วมโครงกำรวำงแผนพลังงำน ตังแต่
้ ปี 2548-2556 รวมทังสิ
้ ้น 1,095 ชุมชน
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพลังงำนประเทศและแผนพลังงำนชุมชน

แผนพลังงำนระดับประเทศ
แผนพลังงำนระดับภูมิภำค
แผนพลังงำนระดับจังหวัด
แผนพลังงำนชุมชน
NGO / สถำบันกำรศึกษำท้ องถิ่น

ประชำชนในชุมชน

ผู้ประเมินผลจำกภำยนอก

ขันตอนกำรด
้
ำเนินที่กระทรวงพลังงำนจัดทำแผนพลังงำนชุมชนแต่ละปี
สรรหาองค์กรเครือข่าย
• สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่

แจ ้งจังหวัด

• ลักษณะของโครงการ
• การรับสมัคร ชุมชน
• การคัดเลือก ชุมชน

• องค์กรพัฒนาเอกชน

ลงนามความร่วม MOU

ลงนามความร่วม TOR

ี้ จงการทางาน สพภ./พนจ./องค์กรเครือข่าย/ตัวแทนชุมชน
ประชุมชแ
อบรมองค์กรเครือข่าย
นั กวางแผนโดย สนย.

อบรมตัวแทนชุมชน นั กวางแผน
พลังงานชุมชนโดย สพภ.

ทีมประเมินผลจากภายนอก
• ก่อนทาแผน
• ระหว่างทาแผน
• หลังทาแผน/โครงการนาร่อง

อบรมสพภ./องคกรเครือข่าย
EB / การประมวลผล โดยสนย.

พนจ./ องค์กรเครือข่าย
จ ัดกระบวนการ
การวางแผนพล ังงาน
ชุมชน

ปฏิบ ัติตามแผนพล ังงาน/
โครงการนาร่อง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

้ จง
ประชุมชีแ
สร ้างทีมชุมชน
เก็บข ้อมูล
วิเคราะห์ข ้อมูล
สะท ้อนข ้อมูล
ศึกษาดูงาน
ร่างแผนพลังงาน
ประชาพิจารณ์ จัดทาแผนพลังงาน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามแผน
สรุปผล

สพภ.ประเมินผล
กิจกรรม

ั
สมมนาใหญ่
สรุปโครงการ

EB คือ Energy Balance
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การวางแผนพลังงานชุมชน (Local Energy Planning)
การวางแผนพลังงานชุมชนคืออะไร
กำรวำงแผนพลังงำนชุมชน คือ กระบวนกำร
สร้ ำงกำรมี ส่วนร่ ว มของประชำคมในกำรจัด กำรด้ ำ น
พลังงำน สิ่งแวดล้ อม และแผนงบประมำณในท้ องถิ่ น
ของตนเองให้ เกิดประสิทธิ ภำพมำกขึ ้นในอนำคต โดย
ผ่ำ นกระบวนกำรเรี ย นรู้ เพื่ อ ท ำควำมเข้ ำ ใจเรื่ อ งของ
พลังงำน ศึกษำเทคโนโลยีพลังงำนทำงเลือก รวบรวม
และวิ เ ครำะห์ ข้ อ มูลในชุม ชน แล้ ว น ำมำประเมิ น หรื อ
คำดกำรณ์ ผลกระทบของระบบพลังงำนในอนำคตได้
จำกนันจึ
้ งมีกำรร่วมกันวำงแผนปฏิบตั ิกำรในกำรจัดกำร
ด้ ำนพลังงำนและสิง่ แวดล้ อม โดยคนในชุมชนนันเอง
้
แผนพลังงานเพื่อใคร เมื่อทำกำรวิเครำะห์ถึงผู้มีผลประโยชน์หรื อผู้ที่มีส่วนได้ สว่ นเสีย จำกกำรวำงแผน
พลังงำนชุมชน สำมำรถแบ่งได้ 2 ส่วนคือ คนในชุมชนและผู้ดำเนินโครงกำร ซึง่ แสดงดังตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้
ตำรำง แสดงกำรวิเครำะห์บทบำทของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรวำงแผนพลังงำน
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง

บำทบำทและหน้ ำที่

ผลได้ ผลเสีย

คนในชุมชน

ผู้นำทำงกำร

 ผู้ประสำนงำนในชุมชน
 ประชำสัมพันธ์โครงกำร
 ร่วมทำแผนพลังงำน
 พิจ ำรณำเรื่ องงบประมำณกำรสำน
ต่องำนในอนำคต

 มีโครงกำรทำงด้ ำนพลังงำน
 ไ ด้ ผ ล ง ำ น กั บ ท ำ ง ก ำ ร แ ล ะ
ลูกบ้ ำน
 ผู้ปฏิบตั ิตำมแผนและตรวจสอบ

ผู้นำที่ไม่เป็ น
ทำงกำร/
พ่อบ้ ำนทัว่ ไป

 ผู้ประสำนงำนในชุมชน
 ร่วมทำแผนพลังงำน

 ได้ ค วำมรู้ เรื่ องพลังงำน สร้ ำง
อำชีพ
 ได้ พบปะแลกเปลีย่ น
 ผู้ปฏิบตั ิตำมแผนและตรวจสอบ

แม่บ้ำน

 ให้ ข้อมูลค่ำใช้ จ่ำยทำงด้ ำนพลังงำน
 ร่วมทำแผนพลังงำน

 ประหยัดค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนพลังงำน
 ได้ พบปะแลกเปลีย่ น
 ผู้ปฏิบตั ิตำมแผน

เยำวชน

 กำรรณรงค์ในพื ้นที่
 กำรเก็บข้ อมูลในพื ้นที่

 ได้ เรี ยนรู้เรื่ องพลังงำน
 มีบทบำทต่อไปในอนำคต
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ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง

บำทบำทและหน้ ำที่

ผลได้ ผลเสีย

คนในชุมชน

กำรศึกษำ/ครู

 ผู้ ประสำนงำนในชุ ม ชนและตั ว
เยำวชน
 แหล่ง รวบรวมและกระจำยควำมรู้
ควำมรู้ในชุมชน
 ร่วมทำแผนพลังงำน

 หลักสูตรพลังงำน

รำชกำรในพื ้นที่ /
ผู้นำทำงจิตวิญญำณ

 สนับสนุนแนวคิดและให้ กำลังใจ

 สำมำรถสอดแทรกงำนใหม่ๆกับ
กลุม่ หรื อคณะทำงำนพลังงำนได้

 คอยประสำนงำนและจั ด หำองค์
ควำมรู้รวมถึงกระตุ้นให้ เกิดกิจกรรม
 จัดสรรงบประมำณดำเนินกำร
 ให้ คำที่ปรึกษำ

 ได้ ผลงำน
 เป็ นที่ร้ ูจกั ในชุมชน

ผู้ ด ำ เ นิ น
โครงกำร

จำกตำรำงด้ ำนบนนี ้จะเห็นว่ำ ผู้ที่มีสว่ นสำคัญต่อกำรวำงแผนพลังงำนคือตัวของชุมชนเองซึ่งผู้ดำเนิน
โครงกำรจะมีหน้ ำที่เป็ นเพียงพี่เลี ้ยงคอยให้ คำปรึ กษำ เพรำะผู้ดำเนินโครงไม่สำมำรถที่จะฝั งตัวอยู่ในชุมชนได้ ตลอดไป
หำกกิจกรรมที่เกิดขึ ้นหลังจำกจำกวำงแผนพลังงำนแล้ วนันไม่
้ สำมำรถก่อให้ เกิดควำมรู้ สกึ กำรเป็ นเจ้ ำของของชุมชนได้ ก็
จะทำให้ โครงกำรที่เกิดไม่มีควำมยัง่ ยืนได้ ในอนำคต
อย่ำ งไรก็ ต ำม ในกำรด ำเนิ น งำนของกระทรวงพลัง งำนเพื่ อ ให้ ก ำรวำงแผนพลัง งำนชุม ชนบรรลุ
วัตถุประสงค์และก่อให้ เกิดควำมยัง่ ยืนจึงได้ แบ่งภำระหน้ ำที่ในกำรร่วมกันดำเนินงำนดังนี ้
สถำนะ
นักวำงแผนพลังงำนชุมชน

บทบำทหน้ ำที่
 ประสำนงำนกับคณะทำงำนพลังงำนชุมชน

พลังงำนจังหวัด / สำนักงำนพลังงำนภูมิภำค / ที่
ปรึกษำ
 ร่วมจัดกระบวนกำรและกิจกรรมต่ำงๆที่ พลังงำน
จังหวัด/ ที่ปรึกษำ ดำเนินงำน
 จัดหำข้ อมูลสถำนภำพประจำชุมชน
 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆเกี่ยวกับโครงกำร
คณะบริ หำร
คณะทำงำน
พ ลั ง ง ำ น
ชุมชน

 กำกับและดูภำพรวมของกำรดำเนินงำน
 ผลักดันแผนพลังงำนชุมชนเข้ ำสูแ่ ผนพัฒนำชุมชน
 ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้ เป็ นที่รับรู้

คณะปฏิบตั ิกำร

 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆเกี่ยวกับโครงกำร
 สนับสนุนกำรดำเนินงำนทุกขันตอน
้

มำจำก
ตัวแทนชุมชนที่ทำง
ชุมชนคัดเลือก อปท.
ละ 4-5 คน

คณะตัวแทนชุมชน
และตัวแทนชำวบ้ ำน
ตัวแทนหน่วยรำชกำร
ที่สำคัญในท้ องถิ่น
คณะตัวแทนชุมชน
และตัวแทนชำวบ้ ำน
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สถำนะ
ที่ ป รึ ก ษำ / ที ม พี่ เ ลี ย้ ง / องค์ ก ร
เครื อข่ำย

บทบำทหน้ ำที่
 สนับสนุนควำมรู้เชิงวิชำกำร
 ผลักดันและร่วมจัดกระบวนกำร กำรเรี ยนรู้ในกำร

จัดทำแผนพลังงำนชุมชน
พลั ง งำนจั ง หวั ด / ส ำนั ก งำน
พลังงำนภูมิภำค

 สนับสนุนควำมรู้เชิงวิชำกำร

มำจำก
สถำนบันกำรศึกษำใน
ท้ องถิ่น
องค์กรพัฒนำเอกชน
กระทรวงพลังงำน

 ผลักดันและร่วมจัดกระบวนกำร กำรเรี ยนรู้ ในกำร

จัดทำแผนพลังงำนชุมชน
 กำกับและดูแลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
กระทรวงพลังงำน

 สนับสนุนองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพของนัก

กระทรวงพลังงำน

วำงแผนพลังงำนชุมชน
 จัดสรรงบประมำณ
แผนพลังงานชุมชนที่ดีควรเป็ นเช่ นไร

เป็ นแผนกำรจัดหำพลังงำนที่ช่วยส่งเสริ มควำมกินดีอยูด่ ีของคนในพื ้นที่ โดยจัดหำพลังงำนตำมควำม
ต้ องกำรหรื อเหมำะสม ไม่มำก ไม่น้อยจนเกินไป และให้ บริ กำรพลังงำนในรำคำที่เหมำะสม

ช่วยสร้ ำงงำนในท้ องถิ่นที่มีกำรว่ำงงำนและนำไปสูก่ ำรพัฒนำชนบท งำนใหม่อำจมำในรู ปของกำร
จ้ ำงผลิตอุปกรณ์เพื่อกำรประหยัดพลังงำน เครื่ องมือทำงเทคโนโลยีเพื่อแปลงพลังงำน อุปกรณ์ผลิต
พลังงำน และเทคโนโลยีพลังงำนหมุนเวียน ตลอดจนกำรนำเชื ้อเพลิงท้ องถิ่นมำใช้ ทดแทนพลังงำนที่
นำเข้ ำจำกภำยนอก ทังนี
้ ้กำรนำแรงงำนท้ องถิ่นและเชื ้อเพลิงในท้ องถิ่นมำใช้ สะท้ อนให้ เห็นว่ำ เงินที่
ลงทุนเพื่อผลิตพลังงำนยังคงหมุนเวียนอยูภ่ ำยในท้ องถิ่น

ลดกำรพึง่ พำพลังงำนนำเข้ ำ และบริ กำรทำงพลังงำนอื่นๆ ทำให้ ลดหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นจำกภำยนอก
พื ้นที่ และทำให้ ชมุ ชนมีโอกำสตัดสินใจด้ วยตนเองมำกขึ ้น

ลดปั ญหำสิง่ แวดล้ อมและระบบนิเวศน์โดยรวม เป็ นผลให้ ลดปั ญหำด้ ำนสุขภำพด้ วย

เป็ นกำรส่งเสริ มและพัฒนำเทคโนโลยีที่เป็ นประโยชน์ตอ่ พื ้นที่ เช่น เทคโนโลยีพื ้นบ้ ำน หรื อกำรคิดค้ น
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยคนในประเทศที่สำมำรถสนองควำมต้ องกำรใหม่ของชุมชนในกำรได้ รับสินค้ ำ
พลังงำนและวิธีกำรผลิตที่ดีขึ ้น

เกิดจำกกำรมีสว่ นร่วมจำกทุกฝ่ ำยในชุมชน
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากแผนพลังงานที่ดีต่อประเทศชาติ

มีพลังงำนใช้ ตำมควำมต้ องกำรอย่ำงเหมำะสม

ลดกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ

ช่วยสร้ ำงงำนในท้ องถิ่นและนำไปสูก่ ำรพัฒนำชนบท

ลดปั ญหำสิง่ แวดล้ อม

ส่งเสริ ม พัฒนำเทคโนโลยีพื ้นบ้ ำน พัฒนำกำรคิดค้ นเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยคนในชำติ

บูรณำกำรร่วมกับกำรพัฒนำด้ ำนอื่นๆ

สร้ ำงกำรมีสว่ นร่วมจำกภำคประชำชน

ยกระดับทัศนคติเพื่อกำรพึง่ พำตนเอง
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ประโยชน์ ท่ จี ะเกิดขึน้ ต่ อชุมชน

เกิดกระบวนกำรเรี ยนรู้ และจิตสำนึกด้ ำนพลังงำน

สำมำรถแก้ ไขปั ญหำพลังงำนจำกระดับรำกหญ้ ำได้

เกิดวิธีกำรจัดกำรทำงด้ ำนทรั พยำกร และพลังงำนที่หลำกหลำย เนื่องจำกชุมชนสำมำรถเลือกใช้
วิธีกำรจัดกำรหรื อเทคโนโลยี ที่มีควำมเหมำะสม และสอดคล้ องกับควำมต้ องในท้ องถิ่นของตนเอง

เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรด้ ำนพลังงำนในท้ องถิ่นและ กำรเผยแพร่ ควำมรู้

เกิดกำรสร้ ำงงำน และพัฒนำเทคโนโลยีท้องถิ่น

มีกำรเชื่อมโยงวิเครำะห์กบั เรื่ องอื่นๆ ในชุมชน

ได้ ฐำนข้ อมูลกำรใช้ พลังงำนระดับตำบลและเทศบำลเพื่อใช้ ในกำรต่อยอดกำรวำงแผนพลังงำนระดับ
ภูมิภำคและประเทศต่อไป

แผนพลังงำนได้ รับกำรบรรจุเข้ ำแผนพัฒนำของชุมชน

เครื่องมือและกลไกในการวางแผนพลังงานชุมชน
กระบวนกำรในกำรวำงแผนทัว่ ๆ ไปก็คือ เรำต้ องรู้ปัจจุบนั มองเห็นอนำคต และรู้วำ่ มีทำงเลือกอะไรบ้ ำง ที่จะทำ
ให้ เรำไม่เดินไปสูอ่ นำคตที่เรำไม่ต้องกำร กำรวำงแผนพลังงำนจึงต้ องกำรเครื่ องมือและกลไกทีจ่ ะทำให้ เกิดแนวทำงเลือก
อื่น ๆ ซึง่ กำรวำงแผนพลังงำนชุมชน จะเครื่ องมือและกลไกที่สำคัญ ๆ ดังนี ้
สถานภาพพลังงาน (Energy Status)
เป็ นกำรศึกษำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับด้ ำนพลังงำนของท้ องถิ่น ซึง่ ประกอบด้ วย
 การบริ โภคพลังงานของส่วนต่าง ๆ เช่น บ้ ำนเรื อน สถำนประกอบกำร สถำนที่รำชกำร เป็ นต้ น
 ราคาค่าพลังงาน
 แหล่งผลิ ตพลังงานในท้องถิ่ นนัน้ ๆ และศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทน
 ข้อมูลทัว่ ไปของท้องถิ่ นนัน้ ๆ ด้านสังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม
สมดุลพลังงาน (Energy Balance)
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ อธิบำยภำพรวมของกำรบริ โภคพลังงำนในท้ องถิ่น ที่แสดงถึงกำรใช้ พลังงำนประเภทต่ำง ๆ กับ
อุปกรณ์เครื่ องใช้ และกิจกรรมอะไรบ้ ำง และผลกระทบที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ พลังงำนนัน้ ๆ ในด้ ำนเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อมเป็ น
อย่ำงไร โดยอำศัยข้ อมูลจำกสถำนภำพพลังงำนเพื่อใช้ วิเครำะห์หำทำงเลือกหรื อรูปแบบในกำรปรับเปลีย่ นกำรใช้ พลังงำน
ให้ ยงั่ ยืนต่อไปในอนำคต
เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy Technology)
จำกหลักกำรแห่ง เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy Technology) ที่วำ่
 สะอาด เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ไม่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศ
 ทดแทนได้ ใหม่ ใช้ เชื ้อเพลิงและวัตถุดิบที่สำมำรถจัดกำรหมุนเวียนผลิตและใช้ ได้ อย่ำงไม่มีวนั หมดไป
 พอดี กับควำมต้ องกำรใช้ งำน ศักยภำพแห่งทรัพยำกรและกำรเรี ยนรู้ เพื่อกำรจัดกำรแบบพึง่ พำตนเองของ
ท้ องถิ่น บนฐำนคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 ประสิทธิภาพสูง ประหยัดทังทรั
้ พยำกร แรงงำนและค่ำใช้ จำ่ ย
 ง่ าย เป็ นเทคโนโลยีที่ไม่ซบั ซ้ อน ชุมชนสำมำรถจัดกำรเองได้
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เทคโนโลยีที่จะเลือกใช้ ในกำรวำงแผนพลังงำน ควรเป็ นเทคโนโลยีทำงเลือกสำหรับชุมชนเพื่ อนำมำใช้ ทดแทน
เทคโนโลยีที่มีอยูเ่ ดิม ให้ เกิดกำรใช้ พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เทคโนโลยีทำงเลือกในปั จจุบนั ทีถ่ กู กล่ำวถึงในภำคชนบท
และเกษตรกรรม เช่น เตำหุงต้ มประสิทธิภำพสูง เตำเผำถ่ำน 200 ลิตร บ่อหมักกา ำซชีวภำพ และเครื่ องทำน ้ำร้ อนพลังแดด
เป็ นต้ น
ความพร้ อมของชุมชน (Community)
ชุมชนเป็ นองค์ประกอบที่สำคัญในกำรวำงแผนพลังงำนชุมชน ดังนันชุ
้ มชนต้ องมีควำมพร้ อมที่จะเข้ ำร่วมในกำร
วำงแผนและดำเนินงำนตำมแผน ผู้เข้ ำร่วมวำงแผนในระดับชุมชนจึงควรประกอบด้ วยสมำชิกในชุมชน ผู้นำทังที
้ เ่ ป็ น
ทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร กลุม่ แม่บ้ำนและกลุม่ ผู้ประกอบกำรในท้ องถิ่นนัน้ ๆ นอกจำกนัน้ องค์กรบริ หำรส่วนตำบล
ข้ ำรำชกำรในท้ องถิ่น และผู้มีอำนำจที่จะสนับสนุนกำรดำเนินงำนของท้ องถิ่นก็ควรจะได้ มีสว่ นร่วมในกระบวนกำรวำงแผน
นี ้
นักวางแผนพลังงานชุมชน (Local Energy Planer) กับความสาเร็จที่เกิดจากการพัฒนา “คน”
เป็ นกลุม่ คนที่คอยกระตุ้นกำรทำงำนดำเนินงำนของโครงกำรด้ ำนแผนพลังงำนชุมชน กลุม่ คนกลุม่ นี ้จะได้ รับกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้อย่ำงลึกซึงจำก กระทรวงพลังงำน ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ อง พลังงำน ผลกระทบจำกกำรใช้ พลังงำน
เทคโนโลยีพลังงำน กำรสร้ ำงกระบวนกำรมีสว่ นร่วม กำรเป็ นวิทยำกรกระบวนกำรแบบมีสว่ นร่วม เพื่อที่จะได้ ถำ่ ยทอด
องค์ควำมรู้ตำ่ งๆสู่ พี่น้องในชุมชนต่อไป
กำรพัฒนำบุคลำกรด้ ำนพลังงำนในท้ องถิ่น
ถือเป็ นหนึง่ ในกลไกขับเคลือ่ นสำคัญที่ทำให้ โครงกำรวำงแผน
พลังงำนฯประสบควำมสำเร็จ ทำให้ เกิดทีมวิทยำกรกระบวนกำรวำงแผนพลังงำนระดับท้ องถิ่น หรื อ เรี ยกสันๆ
้ ว่ำ”นัก
วำงแผนพลังงำนท้ องถิ่น” ขึ ้น จำกกำรดำเนินงำนโครงกำรวำงแผนพลังงำนฯกว่ำ 3 ปี กระทรวงพลังงำนได้ มีกำรฝึ กอบรม
เพื่อเสริ มสร้ ำงบทบำทด้ ำนกำรเป็ นนักวำงวำงแผนพลังงำนให้ กบั บุคลำกรประจำท้ องถิ่นไปแล้ วกว่ำ 1,000 คน ใน 266
ชุมชนทัว่ ประเทศ
กำรดำเนินงำนของโครงกำรวำงแผนพลังงำนฯ จะเน้ นทีก่ ำรสร้ ำงกระบวนกำรเรี ยนรู้ กำรคิดวิเครำะห์ผำ่ น
กิจกรรมและประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล จำกกำรศึกษำดูงำน กำรทดลองปฏิบตั ิ คิดและตัดสินใจบนฐำนข้ อมูลด้ ำน
พลังงำนทีเ่ ก็บโดยชุมชน ดังนันกำรสร้
้
ำงกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม ให้ กบั ชุมชน ถือเป็ นบทบำทสำคัญของนัก
วำงแผนพลังงำนท้ องถิ่น
และทักษะที่ใช้ มำกและบ่อยที่สดุ ของนักวำงแผนพลังงำนก็คือ
ทักษะกำรเป็ นวิทยำกร
กระบวนกำรแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ ต้ องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดเวทีที่เอื ้อให้ เกิดกำรแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
สำมำรถเชื่อมโยงประสบกำรณ์ทำงำนของผู้เข้ ำอบรมตำมบริ บทของท้ องถิ่นตนเอง
นำไปสูก่ ำรคิดแก้ ไขปั ญหำชุมชน
ร่วมกัน สำมำรถศึกษำชุมชน วิเครำะห์ปัญหำควำมต้ องกำร มีภำวะควำมเป็ นผู้นำสำมำรถนำพำประชำชนในท้ องถิ่น เพื่อ
จัดทำแผนพลังงำนชุมชนบนพื ้นฐำนของกำรเห็นประโยชน์ร่วมกัน
แผนผังแสดงองค์ ประกอบที่สาคัญของการเป็ นวิทยากรกระบวนการแบบมีส่วนร่ วม
่ สาร
ทักษะการสือ

วิธค
ี ด
ิ

กระบวนการสอดคล ้องกับเป้ าหมาย

สติ/ความมัน
่ คงภายใน

้ ฐานของ
ท ักษะพืน
“น ักวางแผนพล ังงาน”

การร ับฟัง
-สังเกต/จับประเด็น
-ความรู ้สึก

บรรยากาศการเรียนรู ้ที่
เรียบง่ายเท่าเทียม

การตงค
ั้ าถาม
่ มโยง
ลงลึก เชือ
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นั ก วางแผนพลัง งานชุ ม ชน จ ำเป็ นต้ องเข้ ำ ใจถึ ง
หลักกำรและทักษะกำรเป็ นวิทยำกร โดยเน้ นกระบวนกำรเรี ยนรู้
อย่ ำ งมี ส่ว นร่ ว ม บนควำมเชื่ อ มั่น ว่ ำ ทุก คนมี ค วำมรู้ และ
ศักยภำพในกำรเรี ยนรู้ ดังนันวิ
้ ทยำกรกระบวนกำรจึงต้ องมี วิธี
คิด (เข็มทิศ) ที่ชัดเจน เป็ นระบบ สำมำรถสื่อสำรด้ วยภำษำที่
เข้ ำใจง่ำย มีทกั ษะในกำรรับฟั งอย่ำงลึกซึ ้ง ตังค
้ ำถำมอย่ำงลง
ลึกเพื่อค้ นหำคำตอบตำมสภำพควำมเป็ นจริ ง จับประเด็นและ
เชื่อมโยงประเด็น รวมถึงกำรออกแบบกระบวนกำรหรื อกิจกรรม
ผ่ ำ นประสบกำรณ์ เ พื่ อ กระตุ้ นให้ ชุ ม ชนเกิ ด กำรเรี ยนรู้
นอกจำกนี“้ นักวางแผนพลังงานชุมชน” จะต้ องฝึ กฝนภำวะควำมมัน่ คงภำยในที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐำนของควำมอ่อนน้ อม
ถ่อมตน วำงตัวเป็ นกลำง มี ควำมยืดหยุ่นสำมำรถรองรั บกับกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด เห็นที่หลำกหลำยตำมอำรมณ์
ควำมรู้ สกึ ของคนในชุมชน สำมำรถสรุ ปควำมคิด กำรวิเครำะห์ ประเด็นผลลัพธ์ ต่ำงๆที่จะเกิดขึ ้นของกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู้ ดังนันกำรฝึ
้
กฝนภำวะควำมมัน่ คงภำยในพร้ อมกับกำรค้ นหำวิธีกำรคลีค่ ลำยจุดอ่อนเฉพำะของแต่ละคนจึงเป็ นสิ่งที่
ต้ องทำควบคูไ่ ปด้ วย
จะเห็นว่ำภำรกิจที่เหล่ำ“นักวางแผนพลังงานชุมชน”ทำนัน้ ต้ องใช้ พลังควำมอดทนในกำรเรี ยนรู้ฝึกฝน อดทน
กับคำพูดที่อำจบัน่ ทอนกำลังใจ หรื อคำถำมท้ ำทำยลองภูมิ มีควำมกล้ ำหำญที่จะเผชิญกับควำมผิดพลำดที่เกิดขึ ้นขณะจัด
เวที ต้ องผ่ำนปั ญหำอุปสรรคมำกมำยกว่ำจะก้ ำวขึ ้นมำเป็ นนักจัดเวทีกำรเรี ยนรู้ ได้ อย่ำงเต็มภำคภูมิ หลำยคนถึงแม้ จะ
ไม่ได้ จบกำรศึกษำในระดับสูง ไม่ได้ มีควำมรู้ ผ่ำนมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบของรัฐ แต่สิ่งหนึ่งที่สมั ผัสได้ คือควำมรู้ จำก
ประสบกำรณ์ชีวิต ควำมเคำรพซึ่งกันและกัน ด้ วยควำมสัมพันธ์ ที่เรี ยบง่ำยเท่ำเทียมในทีมงำน ปรำศจำกอำนำจบัญญัติ
จำกสังคมแห่งชนชัน้ ที่เป็ นอุปสรรคสำคัญในกำรเรี ยนรู้ ร่ วมกัน พวกเขำเหล่ำนีล้ ้ วนมีจิตสำธำรณะของ “นั กวางแผน
พลังงานชุมชน” ที่มีควำมมุ่งมัน่ ตัง้ ใจที่จะช่วยเหลือชุมชนของตนให้ ดำรงอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤติปัญหำพลังงำนและ
สิ่งแวดล้ อ มที่เกิ ดขึน้ ในปั จจุบัน โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นทรั พย์ สินเงิ นทอง คนภำยนอกอำจมองว่ำพวกเขำได้ รั บ
ค่ำตอบแทนจำกกระทรวงพลังงำนในฐำนะที่เข้ ำมำเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงกำรฯ แต่แท้ จริ งแล้ วไม่ใช่ กำรได้ รับ “โอกาส” ใน
กำรพัฒนำศักยภำพ ต่ำงหำกคือสิง่ ที่พวกเขำต้ องกำร
จำกวัฒนธรรมท้ องถิ่น และสำนึกดีที่มีคณ
ุ ค่ำของพวก
เขำเหล่ำนี ้ เมื่อนำมำผสำนกับควำมรู้ สำกลด้ ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี จะน ำไปสู่กำรเปลี่ย นแปลงบนพื น้ ฐำนของ
ควำมเกื ้อกูลกันระหว่ำง มนุษย์ สังคม และธรรมชำติ ที่ผ่ำนมำ
ควำมรู้ ที่ ไม่อิ ง ฐำนวัฒนธรรม หรื อ ภูมิ ปั ญ ญำท้ องถิ่ น จะเป็ น
ควำมรู้ ที่แยกส่วนขำดควำมเชื่ อมโยง ไม่สำมำรถนำไปสู่กำร
แก้ ไขปั ญหำชุมชนได้ อย่ำงยัง่ ยืน แต่ควำมเรี ยบง่ำยและลึ กซึ ้ง
เหล่ำนี ้คือคุณค่ำและเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรพัฒนำ “คนเก่ ง
และคนดี” ที่มีในท้ องถิ่น สู่กำรเป็ น“นักวางแผนพลังงาน”ที่มี
ส่วนผสมอันลงตัวระหว่ำงควำมรู้ควบคูค่ ณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
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ขัน้ ตอนการทา การวางแผนพลังงานชุมชน
กำรวำงแผนพลังงำนชุมชน จะประกอบไปด้ วย 2 ช่วงหลัก ได้ แก่
1. ช่วงแรก : กำรวำงแผนพลังงำน (Planning process) – เป็ นช่วงเก็บข้ อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี
รวมทังสร้
้ ำงศักยภำพของชุมชนในกำรเรี ยนรู้ เรื่ องพลังงำนและกำรวำงแผน ผลลัพธ์ ที่ได้ จะเกิดแผนทำงเลือกต่ำงๆ หรื อที่
เรี ยกว่ำ Scenarios แล้ วนำแผนทำงเลือกต่ำงๆ เหล่ำนี ้เข้ ำสูเ่ วทีประชำคมเพื่อช่วยกำรตัดสินใจว่ำจะเลือกแผนพลังงำนใด
จำกนันประชำคมจะร่
้
วมกันลงรำยละเอียดกิจกรรมที่นำไปสูก่ ำรปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมหรื อ แผนปฏิบตั ิกำร (Action plan)
2. ช่วงที่สอง : ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำร (Action plan implementation) – ช่วงนี ้เป็ นช่วงของกำรนำ
แผนปฏิบตั ิกำรมำใช้ จริ งในชุมชนและเป็ นขันตอนส
้
ำคัญที่ต้องอำศัยพลังประชำคมในกำรผลักดันและขับเคลือ่ นงำนให้ เกิด
ควำมต่อเนื่อง กำรวำงแผนพลังงำนจะมีกำรดำเนินงำนอยู่ 2 ช่วงคือช่วงทำแผนพลังงำน และช่วงดำเนินงำนตำมแผน
และติดตำมประเมินผล ในที่นี ้จะลงรำยละเอียดในช่วงแรกซึ่งเป็ นช่วงในกำรทำดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ ได้ แผนพลังงำน
ชุมชนออกมำ โดยสำมำรถสรุปขันตอนของกำรวำงแผนพลั
้
งงำนชุมชนได้ เป็ น บัญญัติ 10 ประการ ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 สร้ างความเข้ าใจร่ วมกันกับชุมชน
 เพื่อให้ ...ชุมชนเข้ ำใจทีม่ ำของโครงกำรและยอมรับกำรเข้ ำร่วมโครงกำร
 เพื่อให้ ...ชุมชนเข้ ำใจเรื่ องพลังงำนเบื ้องต้ นมำกขึ ้นและเกิดควำมตระหนักที่จะแก้ ปัญหำร่วมกัน
 เพื่อให้ ...ได้ ตวั แทนอำสำสมัครคณะทำงำนพลังงำนของชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ างทีมคณะทางานพลังงานชุมชน
 เพื่อให้ ...คณะทำงำนพลังงำนของชุมชนมีควำมเข้ ำใจและพร้ อมผลักดันกระบวนกำรขันตอนกำร
้
ทำงำนตลอดจนเป้ำหมำยของโครงกำรให้ สมั ฤทธิ์ผล
ขัน้ ตอนที่ 3 เก็บข้ อมูลพลังงานในพืน้ ที่
 เพื่อให้ ...ตัวแทนและเยำวชนมีสว่ นร่วมกันในกำรสำรวจข้ อมูลพลังงำนของชุมชนของตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 4 ประมวลผลข้ อมูลจัดทาสถานภาพพลังงาน
 เพื่อให้ ...ได้ ข้อมูลพลังงำนของชุมชน ทำให้ ทรำบรอยรั่วของกำรใช้ พลังงำน (พื ้นฐำนของชุมชนและ
ข้ อมูลพลังงำนในกำรนำมำใช้ วำงแผนพลังงำนบนพื ้นฐำนข้ อมูลต่อไป)
ขัน้ ตอนที่ 5 สะท้ อนข้ อมูลพลังงานคืนสู่ชุมชน
 เพื่อให้ ...ชุมชนได้ รับรู้และตรวจสอบข้ อมูลพลังงำนของชุมชนเอง ทำให้ ทรำบถึงปริ มำณกำรใช้ พลังงำน
ของคนในชุมชนว่ำมีบริ มำณเท่ำใด และสูญเสียเงินไปกับกำรบริ โภคพลังงำนประเภทต่ำงๆเป็ นมูลค่ำ
เท่ำใด ซึง่ ขันตอนนี
้
้มีสว่ นสำคัญที่จะทำให้ คนในชุมชนได้ หนั กลับมำมองดูวิถีกำรใช้ พลังงำนของตนเอง
และตระหนักว่ำได้ ใช้ จ่ำยเงินไปกับกำรซื ้อหำพลังงำนเป็ นจำนวนมำกมำยมหำศำลซึง่ หำกไม่มีกำรเก็บ
ข้ อมูลก็จะไม่มีทำงรู้ในเรื่ องเหล่ำนี ้เลย
ขัน้ ตอนที่ 6 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานที่ย่ งั ยืน
 เพื่อ...จุดประกำยควำมคิดและสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรใช้ เทคโนโลยีพลังงำนยัง่ ยืน
ขัน้ ตอนที่ 7 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาร่ างแผนพลังงานระดับชุมชน
 เพื่อให้ ...มีกำรวำงแผนหำทำงออกร่วมกัน ริ เริ่ มกำรจัดกำร เกิดแผนพลังงำนของชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 8 ประชาพิจารณ์ ร่างแผนพลังงานกับประชาชนเพื่อจัดทาแผนพลังงานฉบับสมบูรณ์
 เพื่อ...ขอควำมเห็นชอบของแผนจำกคนในชุมขนให้ เกิดกำรยอมรับร่วมกันจนได้ แผนพลังงำนสมบูรณ์
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ขัน้ ตอนที่ 9 ปฏิบัติตามแผนพลังงานที่วางไว้ (โครงการนาร่ อง)
 เพื่อ...นำแผนพลังงำนชุมชนมำปฏิบตั ิจริ งตำมกิจกรรมต่ำงๆที่วำงไว้
 เพื่อให้ ...มีแผนปฏิบตั ิกำรพลังงำน เกิดวิทยำกรตัวคูณพลังงำน
ขัน้ ตอนที่ 10 สรุ ปบทเรียนการทางานร่ วมกัน
 เพื่อ...ร่ วมกันประเมินเรื่ องปั ญหำอุปสรรค ผลที่เกิดขึ ้น ผลกระทบและผลที่ได้ รับ พร้ อมวำงแนวทำง
ทำงำนปี ต่อๆ ไป
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ผลกระทบจากยุทธศาสตร์ (การวางแผนพลังงานชุมชน) แนวใหม่
กำรวำงแผนพลังงำนทีเ่ กิดจำกระดับรำก
หญ้ ำหรื อชุมชนท้ องถิ่น เช่น เทศบำลตำบล ชุมชน
เล็กๆ นัน้ ก่อให้ เกิดพัฒนำกำรในกำรเรี ยนรู้ของชุมชน
ในด้ ำนพลังงำน
พร้ อมๆ
กับกำรปลูกฝั งและ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติของบุคคลทีใ่ ช้ พลังงำนอย่ำงรู้
คุณค่ำและเห็นควำมเป็ นไปของสถำนกำรณ์พลังงำน
ที่เกิดขึ ้น ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นจำกยุทธศำสตร์ แนวใหม่นี ้ได้
ก่อให้ เกิดพลังขับเคลือ่ นที่เป็ นมิตใิ หม่สำหรับวงกำร
พลังงำนในประเทศไทย อันได้ แก่
1.เกิดพลังขับเคลื่อนด้ านกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงาน และเกิดการปรับทัศนคติและจิตสานึกใน
การพึ่งพาตนเองด้ านพลังงาน
จำกที่กล่ำวไว้ ในตอนต้ นว่ำเรื่ องพลังงำนเป็ นเรื่ องไกลแต่ใกล้ ตวั ดังนันผู
้ ้ เข้ ำร่ วมวำงแผนพลังงำนส่วนใหญ่จึงไม่
ทรำบข้ อมูลว่ำตำบลของตนเองใช้ พลังงำนไปเท่ำ ไร ด้ ำนไหนบ้ ำง เมื่อได้ ทรำบข้ อมูลเหล่ำนี ้เข้ ำจึงได้ ร้ ู ว่ำจริ งๆแล้ ว เรื่ อง
พลังงำนเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั มำกโดยส่งผลกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมของตนเองอย่ำงชัดเจน ขณะเดียวกันก็เกิดควำม
ตระหนักว่ำปั ญหำพลังงำนเป็ นปั ญหำที่วิกฤตต่อไปถ้ ำไม่แก้ ไข และกำรแก้ ไขจะเกิดขึ ้นได้ จำกกำรลงมือทำ และผลจำกกำร
ลงมือทำนันได้
้ สง่ ผลต่อกำรปรับเปลีย่ นทัศนคติด้วยตัวของชุมชนเอง
2. เกิดพลังขับเคลื่อนในการส่ งเสริ มความกินดีอยู่ดีของคนในพืน้ ที่ เมื่อคนในพื ้นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ที่จะเข้ ำถึงแหล่งควำมรู้และปรับประยุกต์ใช้ สงิ่ รอบตัวเพื่อกำรผลิตและใช้ พลังงำนได้ อย่ำงเหมำะสมและพอเพียง นำมำซึ่ง
กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรพึง่ พำตนเอง และทำให้ กำรดำรงชีวิตมีควำมสุขมำกขึ ้น
3. เกิดพลังผลักดันด้ านการสร้ างงานในท้ องถิ่นและนาไปสู่การพัฒนาชนบท จำกเทคโนโลยีที่เหมำะสม
ต่อพื ้นที่ ชุมชนจัดกำรได้ และทำให้ ชีวิตอยูด่ ีมีสขุ ขึ ้น ได้ ก่อให้ เกิดควำมต้ องกำรของเทคโนโลยีเหล่ำนี ้มำกขึ ้น กำรขยำยผล
เพื่อผลักดันได้ ก่อให้ เกิดกำรก่อตัวด้ ำนกำรตลำดอย่ำงเป็ นธรรมชำติโดยประชำชนในพื ้นที่เอง มีกำรสร้ ำงสรรค์งำนใหม่ใน
ท้ องถิ่น ซึ่งอำจเป็ นกำรจ้ ำงผลิตอุปกรณ์เพื่อกำรประหยัดพลังงำน เครื่ องมือทำงเทคโนโลยีเ พื่อแปลงพลังงำน อุปกรณ์
ผลิตพลังงำน และเทคโนโลยีพลังงำนหมุนเวียน ตลอดจนกำรนำเชือ้ เพลิงท้ องถิ่นมำใช้ ทดแทนพลังงำนที่นำเข้ ำจำก
ภำยนอก ทังนี
้ ้กำรนำแรงงำนท้ องถิ่นและเชื ้อเพลิงในท้ องถิ่นมำใช้ สะท้ อนให้ เห็นว่ำ เงินที่ลงทุนเพื่อผลิตพลังงำนยังคง
หมุนเวียนอยูภ่ ำยในท้ องถิ่น และสิง่ เหล่ำนี ้จะเป็ นพลวัตอันสำคัญยิ่งต่อควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจในระดับมหภำค !
4. เกิ ด ภู มิ ต้ า นทานในการพึ่ ง พาตนเอง ลดการพึ่ ง พาพลั ง งานน าเข้ า ภูมิ ต้ ำ นทำนนี ไ้ ด้ ช่ ว ยก่ อ เกิ ด
กระบวนกำรหรื อวิธีกำรในกำรลดหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นจำกภำยนอกพื ้นที่ และทำให้ ชมุ ชนมีโอกำสตัดสินใจด้ วยตนเองมำก
ขึ ้น เช่น กองทุนเผำถ่ำนปลดหนี ้ หรื อกำรลดต้ นทุนกำรผลิตโดยกำรลดต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนพลังงำน
5. เกิดภูมิต้านทานต่ อปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและระบบนิ เวศน์ โดยรวม เมื่อประชำชนได้ มีเข้ ำใจว่ำสิ่งรอบตัว
นันมี
้ คุณค่ำและควำมหมำยอย่ำงยิ่งต่อกำรดำรงชี วิต แบบพึ่งพำตนเอง ทำให้ มุมมองและทัศนคติในกำรหวงแหนและ
ต้ องกำรปกป้องสิง่ แวดล้ อมมีมำกขึ ้น สิง่ เหล่ำนี ้จะช่วยให้ สงั คมอยูอ่ ย่ำงยัง่ ยืนได้ แบบพึ่งพำอำศัยกัน ผลที่สดุ นำมำซึ่งกำร
ลดปั ญหำด้ ำนสุขภำพและควำมอยูด่ ีมีสขุ ของชุมชนด้ วย
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6. เกิดพลังความคิดในการส่ งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีท่ เี ป็ นประโยชน์ ต่อพืน้ ที่ พลังจำกกำรสร้ ำงสรรค์

ควำมรู้จำกกำรวำงแผนพลังงำนร่วมกันก่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในชุมชน ไม่วำ่ จะเป็ นรูปแบบกำรจัดกำรพลังงำนใน
ชุมชนที่นำ่ สนใจ ศิลปวัฒนธรรม กำรประชำสัมพันธ์ นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีพลังงำนโดยชุมชน รวมทังอำชี
้ พใหม่ก็
เกิดขึ ้น
7. เกิดพลังขั บ เคลื่ อ นภาคประชาคมและเกิ ด เครื อ ข่ ายด้ านพลั ง งานเครื อ ข่ ายวิ ทยากรตั ว คูณด้ าน
พลังงานภาคประชาชน โดยเมื่อชุมชนมีควำมรู้ มีข้อมูล และมีควำมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้ พลังงำน
ควำมคิดในกำรมีสว่ นร่วมในกำรแก้ ปัญหำก็จะตำมมำ
จำกกระบวนกำรใ นกำรวำงแผน
พลังงำนชุมชน ได้ ทำให้ ชุมชนคิดแก้ ปัญหำจำก
ระดับใกล้ ตวั โดยกำรใช้ เทคโนโลยีทำงเลือกด้ ำน
พลัง งำน และกำรปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม เช่ น
ชุ ม ชนมี โ ครงกำรริ เ ริ่ ม ให้ กลุ่ม บ้ ำน วัด และ
โรงเรี ยนตัวอย่ำงในกำรประหยัดไฟฟ้ ำ โดยกำร
เปลีย่ นอุปกรณ์ไฟฟ้ ำที่มีประสิทธิภำพกำรใช้ งำน
ต่ำ เช่น หลอดไส้ เป็ นหลอดตะเกียบ และปรับปรุ งพฤติกรรมกำรบริ โภคพลังงำนให้ มีควำมรับผิดชอบและมีประสิทธิภำพ
นอกจำกริ เริ่ มโครงกำรประหยัดไฟฟ้ ำแล้ ว กำรนำเตำหุงต้ มประสิทธิภำพสูงและเตำเผำถ่ำนประสิทธิภำพสูงไปใช้ ในชุมชน
ให้ มำกขึ ้น ก็จะช่วยลดจำนวนกำรใช้ ต้นไม้ มำทำถ่ำนได้ ส่งผลให้ เทคโนโลยีพื ้นบ้ ำน หรื อกำรคิดค้ นเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย
วิทยำกรตัวคูณในพื ้นที่ช่วยตอบสนองควำมต้ องกำรใหม่ของประชำชนในกำรได้ รับสินค้ ำพลังงำนและวิธีกำรผลิตที่ดีขึ ้น
อย่ำงทัว่ ถึง เป็ นไปตำมกลไกกำรตลำด และกำรกระตุ้นอุปสงค์อปุ ทำนด้ ำนพลังงำน
บทเรี ยนจำกกำรทำงำนในระดับพื ้นที่ ทำให้ เห็นว่ำ
ในมุมมองของชุมชนเรื่ องพลังงำนดูเหมือนเป็ นเรื่ องที่ใกล้ ตวั
เรำมำกเพรำะเป็ นสิ่ง ที่ ช่ ว ยอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ ย วกับ
ชีวิตประจำวันของเรำ ตังแต่
้ ลืมตำตื่นจนกระทัง่ เข้ ำนอน ไม่
ว่ำจะเป็ นกำรหุงหำอำหำร กำรเดินทำง และกำรทำกิจกรรม
ต่ำงๆ พลังงำนเข้ ำมำมีบทบำทสำคัญอยู่ตลอดเวลำ แต่ใน
ขณะเดียวกันเรื่ องพลังงำนก็ ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องที่ไกลตัว
เป็ นเรื่ องที่อยู่เหนือกำรควบคุม เช่น เมื่อเกิดไฟฟ้ ำดับ เรำก็
แทบจะท ำอะไรไม่ ไ ด้ เลย หรื อ เมื่ อ น ำ้ มัน ที่ ส่ง มำขำยยัง
ท้ องถิ่นของเรำหมด ก็ดูเหมือนว่ำเรำต้ องรออย่ำงเดียว เมื่อเป็ นเช่นนี ้พอพูดเรื่ องกำรวำงแผนพลังงำน จึงเป็ นอะไรที่ดู
เหมือนจะเข้ ำไปยุง่ ด้ วยยำกไม่เหมือนกำรพัฒนำท้ องถิ่นในด้ ำนอื่นๆ แต่คณะทำงำนวำงแผนพลังงำนรวมทังชำวบ้
้
ำนก็เห็น
พ้ องต้ องกันว่ำชุมชนจะเข้ มแข็ง มีกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนได้ นนั ้ ประเด็นเรื่ องพลังงำนนับว่ำมีสว่ นสำคัญต่อ กำรกำหนดทิศทำง
ดังกล่ำวโดยไม่อำจปฏิเสธได้ กำรรู้ จักกำรวำงแผนพลังงำนจึงเป็ นอีกยุทธศำสตร์ หนึ่งของกำรพัฒนำ เพื่อสร้ ำงควำม
เข้ มแข็ง ควำมอยูด่ ีมีสขุ ของชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน
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สรุปได้ วำ่ ท้ องถิ่นจะเข้ มแข็งได้ จำเป็ นต้ องมีกระบวนกำรเรี ยนรู้ที่ผำ่ นประสบกำรณ์กำรจริ ง ทังกำรศึ
้
กษำทำควำม
เข้ ำใจ กำรเก็บข้ อมูลนำมำวิเครำะห์ กำรตัดสินใจกำหนดแนวทำงและร่วมกันลงมือปฏิบตั ิ รวมทังกำรสรุ
้
ปบทเรี ยน ติดตำม
ประเมินผลเพื่อปรับปรุ งแก้ ไข บนพื ้นฐำนกำรมีสว่ นร่ วมของประชำชนในพื ้นที่ เพรำะกระทรวงพลังงำนตระหนักแล้ วว่ำ
ปั ญหำพลังงำนไม่ใช่ปัญหำใหญ่ที่ต้องแก้ ไขเพียงฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง ยุทธศาสตร์ การวางแผนพลังงานชุมชน โดยการ
น้ อมนาพระราชปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางหลักในการส่ งเสริ มวิธีคิดและปฏิบัติ จึงเป็ นคำตอบ
ของกำรเริ่ มต้ นแก้ ปัญหำจำกท้ องถิ่นเล็กๆ หลำยๆ แห่งรวมกัน จำกกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนทุกคน ก็จะช่วยให้ ลด
ปั ญหำใหญ่คือ กำรขำดแคลนพลังงำน กำรเสียดุลกำรค้ ำของประเทศและกำรทำลำยสิ่งแวดล้ อมลงไปได้ เป็ นกำรหล่อ
เลี ้ยงสังคมให้ เป็ นสังคมแห่งควำมรู้ที่มีควำมโปร่งใสและเข้ มแข็งต่อไป

จุดเปลี่ยนเล็กๆ แต่ ทาอย่ างต่ อเนื่องมักส่ งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ เสมอ ดังคาที่กล่ าวไว้ ว่า
“เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว”
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เสียงสะท้ อนส่ วนหนึ่งจากผู้มีส่วนร่ วมการวางแผนพลังงานชุมชน
การประชุมชีแ้ จงทาความเข้ าใจโครงการวางแผนพลังงาน : “..สิง่ ที่ผ้ ชู ่วยนักวำงแผนพลังงำน
กลับมำจำกกำรอบรมดูงำน คือให้ ควำมรู้กบั ชำวบ้ ำนทังในสถำนที
้
่มสั ยิดทังเวที
้ กำรประชุมต่ำงๆ
เวทีกำรประชุมมีทกุ กระทรวงแทบทุกวันก็ได้ สอดแทรกเรื่ องพลังงำนทุกเวทีและข่ำวยำมเช้ ำตำมหอ
กระจำยข่ำวทุกหมูบ่ ้ ำน เป็ นต้ นมำนับแต่โครงกำรเข้ ำมำจนถึงปั จจุบนั ..”(ที่มำตัวแทนผู้ชว่ ยนัก
วำงแผนอบต. เกตรี อ. เมือง จ. สตูล 7/8/50)

สนใจเตาชีวมวลได้ ทดลอง: “…เตำชีวมวลไม่เหมือนเตำซุปเปอร์ องโลเพรำะซุ
ั้
ปเปอร์ องโล
ั้
ลักษณะกำรใช้ งำนเป็ นปกติธรรมดำทัว่ ไป แต่เตำชีวมวล น่ำสนใจเพรำะมันใช้ ทอดไข่ดำวไม่ได้
มันไม่ประหยัด เตำชีวมวลควรใช้ ในกิจกำรของร้ ำนค้ ำ ที่เป็ นกิจกรรมที่ใช้ ระยะเวลำนำนเช่น
ทอดกล้ วยแขก ขณะนี ้ชุมชนก็มีกำรทดลองใช้ ในลักษณะเปรี ยบเทียบกันอยูว่ ำ่ ถ้ ำเรำใช้ ไม่หนัก
เท่ำนี ้จะให้ ควำมร้ อนนำนแค่ไหน นอกจำกสนใจเรื่ องกำรนำไปใช้ แล้ วทำงชุมชนยังสนใจใน
ประเด็นพึง่ ตนเองด้ ำนกำรผลิตเพื่อใช้ เอง..”(ที่มำตัวแทนผู้ชว่ ยนักวำงแผนอบต. เกตรี อ. เมือง
จ. สตูล 7/8/50)

บรรจุลงแผน อบต. : “…จะมี 3 โครงกำรหลักของ อบต. ที่สง่ ประกวด คือ โครงกำรหมูบ่ ้ ำน home
sty โครงกำรมัคเุ ทศน้ อย และโครงกำรจัดทำแผนพลังงำนชุมชน..” (ที่มำปลัดอบต. โนนทัน อ. เมือง
จ. หนองบัวลำภู 19/6/50)

คุณค่ าของเศษวัสดุเหลือใช้ : “…หลังจำกได้ รับควำมรู้จำกโครงกำรวำงแผนพลังงำนเดี๋ยวนี ้
เวลำขับรถตำมหมูบ่ ้ ำนเห็นเศษไม้ ข้ำงทำงเป็ นต้ องเก็บกลับบ้ ำนไปเผำถ่ำน ถ้ ำเป็ นแต่ก่อนคง
ไม่สนใจ หรื อเห็นเกะกะขวำงตำก็เผำทิ ้ง เดี๋ยวนี ้ไม่ได้ แล้ วเห็นประโยชน์ด้ำนพลังงำนทดแทน
จำกเศษวัสดุเหลือใช้ มำกขึ ้น เศษไม้ ทกุ ชิ ้นผมเก็บหมดแม้ แต่ขี ้เลือ่ ย ก็เพรำะได้ จำกกำรดูงำน
กับโครงกำรวำงแผนพลังงำน เรำเป็ นผู้นำชุมชนถ้ ำไม่เริ่ มให้ เป็ นตัวอย่ำงก่อนแล้ วใครจะเริ่ม
และที่สำคัญเรำสบำยใจที่จะทำ มีควำมสุขที่จะทำ ถ้ ำทำแล้ วมีควำมสุขมันก็จะดำเนิน กำรที่
ผมเข้ ำมำร่วมโครงกำรไม่ได้ กระทบอะไรกับวิถีชีวิตผม ไม่ใช้ ถกู บังคับแต่วำ่ แต่วำ่ ผมรักชอบที่
จะทำ ถำมอะไรมำผมก็ตอบได้ กำรทำอะไรโดยไม่ฝืนใจมันก็มีควำมสุข…” (ที่สมำชิกอบต.นักวำงแผน พลังงำนชุมชน
อบต. กำแพงดิน อ. สำมง่ำม จ. พิจิตร 18/7/50)
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อาวุธทางปั ญญา: “…โครงกำรวำงแผนพลังงำนเหมือนเป็ นกำรศึกษำวิจัยแบบ “พำ”
(พำทำ) คือเน้ นกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน (PAR: Participatory Action Research )
โครงกำรวำงแผนพลังงำนอันดับแรกต้ องติดอำวุธทำงปั ญญำให้ กบั ชุมชน แล้ วศึกษำข้ อมูล
ให้ เห็นชัดว่ำศักยภำพด้ ำนต่ำงๆของชุมชนมีอะไรบ้ ำง แล้ วกลุม่ คนที่มีศกั ยภำพที่มีอยูใ่ น
ชุมชนที่อำสำเข้ ำมำทำงำนมีใครบ้ ำง แล้ วจึงเข้ ำไปเติมเต็มในเรื่ องของควำมรู้ว่ำมีเรื่ อ
อะไรบ้ ำง แล้ วหลังจำกนันมำชุ
้ มชนก็มำคิดกันเองว่ำชุมชนจะทำอะไร เมื่อนันจะสำมำรถ
้
ตอบโจทย์ได้ วำ่ เป้ำหมำย หรื อกำรสนับสนุนด้ ำนเทคโนโลยีของโครงกำรวำงแผนพลังงำนที่ยั่งยืนคืออะไร (ที่มำ องค์
เครื อข่ำย สำนักงำนพลังงำนภูมภิ ำคที่ 5 …” อบต. เขวำ อ. เมือง จ. มหำสำรคำม)

“….ทำงำนวำงแผนพลังงำนเหมือนทำบุญไปด้ วยในตัวเพรำะเทคโนโลยีที่นำไป
สนับสนุนให้ วดั เพื่อหุงต้ มอำหำรเวลำประชุมอบรมหรื องำนทำงศำสนำเลี ้ยงชำวบ้ ำน
หรื อถวำยพระสงค์ …” (ที่มำ อบต.ทับปริ ก เมือง กระบี)่

เทคโนโลยีที่เรี ยบง่ำยทำให้ คนในครอบครัวได้ มเี วลำอยู่ด้วยกันคุยกันมำกขึ ้น เช่น นัง่
เฝ้ำเตำเผำถ่ำน ที่มำ องค์กรเครือข่ำย สำนักงำนพลังงำนภูมิภำคที่ 12
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ตารางแสดง รายละเอียดของการทาโครงการ การวางแผนพลังงานชุมชน
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.1 ประชุม
 เพื่อเป็ นกำรสำรวจเบื ้องต้ นของพื ้นที่
ประสำนงำนขอ เป้ำหมำยในกำรทำงำน
ควำมร่วมมือ  เพือ่ เตรียมควำมพร้ อมในพื ้นที่ก่อน
กำรทำงำนจริง

1.2 ระดับผู้นำที่  เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมเข้ ำใจถึงปั ญหำเรื่อง
1. ประชุมชี ้แจง เป็ นทำงกำร/ไม่ พลังงำน และสำมำรถเชื่อมโยง
โครงกำร กำร เป็ นทำงกำร,ครู, ปั ญหำพลังงำนกับปั ญหำเศรษฐกิจ
วำงแผนพลังงำน แม่บ้ำน
สังคม และ สิ่งแวดล้ อมได้
ชุมชน
,เยำวชน
 เพื่อชี ้แจงให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมเข้ ำใจ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และขันตอน
้
ต่ำง ๆ ของโครงกำรจัดทำแผนระดับ
ตำบล
 เพื่อคัดเลือกตัวแทนชุมชนที่จะ
สำมำรถเข้ ำร่วมกระบวนกำรของ
โครงกำรฯ ได้ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น
กำรศึกษำดูงำน กำรเก็บข้ อมูล กำร
ร่วมประชุมจัดทำแผนตำบล กำร
รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรม เป็ นต้ น

เนือ้ หา

กระบวนการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ทำไมต้ องมีกำร
วำงแผนพลังงำน
ผลที่ได้ รับหำกมีกำร
วำงแผนพลังงำน

บรรยำย
อบต.,ผู้ใหญ่บ้ำน ครึ่งวัน / 1วัน
แลกเปลี่ยนควำม
,แกนนำชุมชน
คิดเห็นเรื่องพลังงำน
จัดนิทรรศกำรย่อยๆ
เรื่องพลังงำนและ
เทคโนโลยีพลังงำน
ยัง่ ยืน

กำรวำงแผนพลังงำน
คืออะไร ทำไมต้ องมี
กำรวำงแผนพลังงำน
นโยบำยประเทศ สู่
ท้ องถิ่น
พลังงำนคืออะไร
ผลกระทบจำกกำรใช้
พลังงำน
ขันตอนกำรท
้
ำงำน
ของโครงกำรกำร
วำงแผนพลังงำน

แบ่งกลุม่ ย่อยตำม
ประเภทพลังงำน
(ไฟฟ้ำ แกา ส น ้ำมัน
ฟื น,ถ่ำน ) เพื่อระดม
สมอง
ตัวแทนนำเสนอ

ตัวแทนแต่ละ
หมูบ่ ้ ำน หมูบ่ ้ ำน
ล่ะ 6 คน โดย
ควรเป็ น ผู้นำ
ทำงกำร 2 คน
ผู้นำไม่เป็ น
ทำงกำร 2 คน
แม่บ้ำน/เยำวชน
2 คน หรือ
ผู้สนใจทัว่ ไป

1 วัน
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ผลลัพธ์

ตัวบ่ งชีข้ องผลกระทบ

การประเมิน
สังเกตจำกกำร
แลกเปลี่ยนหรือ
ซักถำม

ผู้ประสำนงำน 2 ผู้เข้ ำร่วมสำมำรถระบุ ดูกำรแสดงออก
คน/หมูบ่ ้ ำน และ ปั ญหำพลังงำน ในระดับ กำรนำเสนอปั ญหำ
มีกำรประกำศใน /ครัวเรือน/หมูบ่ ้ ำน/ตำบล
หอ กระจำยข่ำว มีควำมพร้ อมในกำรร่วม
ของหมูบ่ ้ ำน
โครงกำร
มองเห็นแนวทำงในกำร
แก้ ปัญหำ

หมายเหตุ
กำรนัดขอควำม
ร่วมมือ อำจเป็ น
กำรแทรกในที่
ประชุมของชุมชน
หรือของตำบล
นันๆ
้

ควรระบุบ
ภำระกิจของผู้
ประสำนงำน คือ
สำมำรถกิจกรรม
กับเรำได้ ตลอด
และมีกำร
ถ่ำยทอดข้ อมูล
จำกหน่วยงำนสู่
ชุมชน / สำมำรถ
คัดเลือก
อำสำสมัครในกำร
เก็บข้ อมูลชุมชน

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. สร้ ำงทีม
คณะทำงำน
พลังงำนชุมชน

2.1 อบรมผู้ชว่ ย  เพื่อสร้ ำงศักยภำพของ จนท.อปท.
นักวำงแผน
และผู้ที่สนใจในกำรร่วมกระบวนกำร
พลังงำนชุมชน  เพื่อเพิ่มควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผน
พลังงำนให้ กบั ผ๔ที่สนใจ

3. เก็บข้ อมูล

3.1 อบรม
อำสำสมัคร

 เพื่อให้ เยำวชนในชุมชนมีควำมรู้
ควำมเข้ ำใจในเรื่องพลังงำนและ
สำมำรถวิเครำะห์กำรใช้ พลังงำนได้
 เพื่อให้ เยำวชนมีควำมเข้ ำใจในกำร
เก็บแบบสอบถำม
 เพื่อให้ เกิดกำรทำงำนเป็ นกลุม่ ของ
เยำวชนในพื ้นที

3.2 เก็บและ  เพื่อศึกษำกำรใช้ พลังงำนของชุมชน
รวบรวมข้ อมูล
ในด้ ำนชนิด/ปริมำณ/กำรนำมำใช้
งำนและศักยภำพด้ ำนพลังงำน
ทดแทนในชุมชน
 เพื่อเป็ นกำรเตรียมข้ อมูลที่ใช้ ในกำร
วำงแผนพลังงำน
4. ประมวลข้ อมูล

เนือ้ หา

กระบวนการ

กระบวนกำรกำร
บรรยำย และทดลอง
วำงแผนพลังงำน
ปฏิบตั ิ
ขันตอนกำรวำงแผน
้
แบบสอบถำม
พลังงำนยัง่ ยืน และ
เทคโนโลยีพลังงำน
ยัง่ ยืน
แนะนำโครงกำร ,
ควำมสำคัญของ
ข้ อมูล,พลังงำน,กำร
คิดค่ำไฟฟ้ำ,หน่วย,
กำรกรอก
แบบสอบถำม,กำร
จัดแบ่งโซนในกำร
เก็บข้ อมูล)

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

จนท.อปท.
ผู้สนใจทัว่ ไป
ประมำณ 10-15
คน

3 วัน

บรรยำยและแนะนำ เยำวชนในพื ้นที่
,ลองปฏิบตั ิ,วิธีกำรเก็บ
แบบสอบถำม และกำร
ตรวจสอบ

ตัวบ่ งชีข้ องผลกระทบ

ได้ นกั วำงแผน
พลังงำนชุมชน
ประจำพื ้นที่ที่
คอยประสำนงำน
ให้ ควำม
ช่วยเหลือกับ
วิทยำกร
ภำยนอก
ครึ่งวัน (5 ครัง้ ) 10
มีกำรทดลองทำและ
5 จุด
แบบสอบถำม/ ตรวจสอบกันเอง
คน

เยำวชนแบ่งพื ้นที่ใน เยำวชนในพื ้นที่
กำรเก็บข้ อมูลโดยมี
หัวหน้ ำกลุม่ ในกำรเก็บ

 เพื่อจัดเรียงข้ อมลเป็ นหมวดหมูง่ ำ่ ย สิ่งที่ได้ จำกข้ อมูลคือ เจ้ ำหน้ ำที่นำข้ อมูลดิบ
ต่อกำรเข้ ำใจ และเตรียมลงในสมดุล ข้ อมูลทัว่ ไป จำนวน/ มำประมวลใน
ปริมำณ /มูลค่ำ,กำร โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พลังงำน
นำไปใช้ งำน

ผลลัพธ์

15 – 25 วัน

10 – 15 วัน
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การประเมิน

หมายเหตุ

ในแต่ละครัง้ /จุด
ขึ ้นอยูก่ บั
ภูมิศำสตร์ ของ
ตำบล
เลือกหัวหน้ ำกลุม่
เพื่อเป็ นผู้
ตรวจสอบงำน

มีกำรตรวจสอบ ชำวบ้ ำนรับรู้วำ่ มีกำรเก็บ
และส่งกลับไปทำ ข้ อมูลเรื่องพลังงำน เป็ น
ใหม่
กำรสร้ ำงกระแสเรื่อง
พลังงำนไปในตัว

รำคำค่ำเก็บข้ อมูล
แล้ วแต่ควำม
เหมำะสมของ
พื ้นที่

ข้ อมูลที่ถกู
วิเครำะห์รำย
หมูบ่ ้ ำน และ
รวมทังต
้ ำบล

ต้ องอำศัย
ผู้เชี่ยวชำญในกำร
ตรวจสอบ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เนือ้ หา

5. คืนข้ อมูลสูท่ ้ องถิ่น

 เพื่อให้ ชมุ ชนรับรู้ถึงข้ อมูลในกำร
บริโภคพลังงำนของตน ทังในด้
้ ำน
ปริมำณ มูลค่ำที่ใช้ และสถำนกำรณ์
พลังงำนทัว่ ไป
 เพื่อเกิดกำรวิเครำะห์ร่วมกันในกำร
หำแนวทำงกำรใช้ พลังงำนที่ถกู ต้ อง
และแนวทำงในกำรวำงแผนพลังงำน
 เพื่อเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ทู สี่ นใจ
เข้ ำมำร่วมโครงกำรฯ

6. ศึกษำดูงำนเทคโนโลยีพลังงำน
ทำงเลือก

 เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำย ได้ เรียนรู้กำรใช้
เทคโนโลยีพลังงำนยัง่ ยืน ที่ใช้ ในกำร
ประหยัดพลังงำน โดยกำรใช้
เทคโนโลยีทำงเลือก และกำรนำ
พลังงำนหมุนเวียนมำใช้
 เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยได้ มีกำร
แลกเปลี่ยนและวิเครำะห์เทคโนโลยี
พลังงำนยัง่ ยืน ถึงควำมเหมำะสมใน
กำรนำไปใช้ งำนในพื ้นทีข่ องตน

กระบวนการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

ผลกำรประมวลผล,
จัดทำตำรำงแยก
ประเภทแยกรำย
หมูบ่ ้ ำน,โยงผลเสีย
ของพลังงำนและ
ค่ำใช้ จำ่ ย

เปิ ดวงเสวนำของกำร ชำวบ้ ำนที่มีเวลำ
ให้ ข้อมูล ข้ อมูลที่ให้ ว่ำงและสนใจ
ควรเป็ นหน่วยที่งำ่ ยต่อ
กำรเข้ ำใจ เช่น บำท,
ลิตร,กิโลกรัม เป็ นต้ น

1 วัน 5 จุด
(5 – 7 วัน)

มีกำร
เปรียบเทียบ
ระหว่ำงหมูบ่ ้ ำน,
กำหนด
คุณสมบัตขิ องผู้
ที่จะไปศึกษำดู
งำน บ้ ำนละ 4
คน

ชำวบ้ ำนรู้สกึ มีสว่ นร่วม มี สังเกตจำกกำร
กำรแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนหรือ
เช่น ควำมประหยัด ควำม ซักถำม
ฟุ่ มเฟื อย ,มีผลกระทบต่อ
ชำวบ้ ำนอย่ำงไร,สรุป
ภำพรวมของกระบวนกำร
ที่ผ่ำนมำและสิ่งที่จะทำ
ต่อไป

ทำช่วงกลำงคืน
ในแต่ละจุดควรมี
อย่ำงน้ อย 2
หมูบ่ ้ ำนเพื่อเกิด
กำรเปรียบเทียบ
ยกเว้ นในกรณีที่
แต่ละบ้ ำนอยูไ่ กล
ควรระดมชำวบ้ ำน
มำให้ มำกที่สดุ

RET ต่ำงๆ , รูปแบบ
กำรจัดกำรวำงแผน
พลังงำน,วิเครำะห์
ประเภทเทคโนโลยี
(Single
Technology)

ดูงำนนอกสถำนที่,
แบ่งกลุม่ ดูงำนแต่ละ
เทคโนโลยี
จัดแบ่งเวลำดูงำน
ประชุมสรุปและ
สันทนำกำรให้ ชดั เจน
คืนสุดท้ ำยมีกำรพูดคุย
แลกเปลี่ยน วิเครำะห์
ควำมเหมำะสมของ
RET

3 วัน 2 คืน

ระบุบ RET ที่
เหมำะสมกับ
ชุมชน ,ระบุบ
RET ที่เหมำะสม
กับครัวเรือน,ระบุ
RET ที่เหมำะสม
กับกำร
ประกอบกำร

เกิดแรงจูงใจที่จะทำต่อไป
และขยำยผล,เริ่มมอง
ภำพแบบบูรณำกำรที่เป็ น
ระบบและแผนของชุมชน
และครัวเรือน,เห็นกำรใช้
ทรัพยำกรจำกภำยนอก
และภำยใน/เห็นศักยภำพ
ของทรัพยำกรภำยใน
ชุมชน,ตระหนักถึงกำร
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยำกร

เช็ควันหวยออก
,เวลำไม่ควรแน่น
เกินไปควรมี
ช่วงเวลำที่ได้
พักผ่อน

4 คน/หมูบ่ ้ ำน ,
กลุม่ อบต./ผู้ใหญ่
,ครู,เยำวชน รวม
ประมำณ 40 60 คน
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ตัวบ่ งชีข้ องผลกระทบ
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ดูกำรแสดงออก,ดูกำร
มีสว่ นร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น,ไม่นงั่ กิน
เหล้ ำ / พูดคุยเรื่องไร้
สำระ

หมายเหตุ

กิจกรรม
7. ประชุมวำงแผนพลังงำนชุมชน

8. ประชุมรับฟั งควำมคิดเห็น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมประชุมได้ มีกำร
แลกเปลี่ยนและวิเครำะห์ กำรจัด
กำรพลังงำนที่เหมำะสมกับชุมชน
ตนเองและนำไปสูก่ ำรปฏิบตั ิจริงได้

เนื้อหา

กระบวนการ

ลำดับกระบวนทีผ่ ่ำน แบ่งกลุม่ ระดมสมอง ,
มำ,สรุปผลที่ผ่ำนมำ, แยกเป็ นระดับชุมชน
ทบทวนควำมเข้ ำใจ, และครัวเรือนจำกนัน้
วิเครำะห์กิจกรรมที่ ค่อยรวมเป็ นระดับ
จะทำโดยดูปัจจัย นโยบำย
ต่ำงๆ (เทคโนโลยี โดยสำมำรถแบ่งได้ 5
,ทรัพยำกร,ปั ญหำ), ประเด็น
ทำงออกด้ ำนพลังงำน 1. สร้ ำงจิตสำนึกกำร
ในฝั น,จัดลำดับ
ประหยัดพลังงำน
ควำมสำคัญของแผน 2.สนับสนุนกำรใช้
ที่จะทำโดยวิเครำะห์ เทคโนโลยีพลังงำน
จำกปั จจัยต่ำงๆ ( เงิน ทำงเลือก
,เวลำ,แรงงำน),
3. กำรสร้ ำงฐำนอำชีพ
เครื่องมือกำร
ในชุมชน
วิเครำะห์พลังงำนคือ 4. กำรพัฒนำบุคลำกร
สมดุลพลังงำน
5. ฟื น้ ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้ อม
 เพื่อเปิ ดโอกำสกำรมีสว่ นร่วมของทุก กิจกรรมที่ผ่ำนมำ บรรยำย แบบมีสว่ น
ภำคส่วนของชุมชนในกำรยอมรับ ข้ อมูลพลังงำนชุมชน ร่วม ซักถำม
ร่ำงแผนพลังงำน
แผนพลังงำนที่จะเกิดขึ ้น
 เพื่อปรับแผนพลังงำนให้ มีตรงตำม
ควำมต้ องกำรของชุมชน
 เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรให้
ประชำชนได้ รับทรำบ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

ตัวบ่ งชี้ของผลกระทบ

4 – 6 คน/
หมูบ่ ้ ำน ,กลุม่
อบต./ผู้ใหญ่ ,ครู
เยำวชน แม่บ้ำน
กลุม่ อำชีพ ผู้นำ
ทำงจิตวิญญำ
ปรำญช์ชำวบ้ ำน
ประมำณ 40 60 คน

2 วัน

ได้ แผนว่ำจะทำ
อะไร,
วัตถุประสงค์,ได้
เป้ำ,กิจกรรมที่จะ
ทำ

เกิดคณะทำงำนของ
ประชำคมเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบตั ิกำรประมำณ
20 - 25 คน, พันธะร่วมที่
จะทำให้ สำเร็จ,มำตรกำร
กำรใช้ พลังงำนให้
เหมำะสม เช่น ลดไฟฟ้ำ
ลง 3 % เป็ นต้ น
กำรบรรจุแผนพลังงำนเข้ ำ
สูแ่ ผนพัฒนำอปท.

ประชำชนทัว่ ไป
ประมำณ 80 100 คน

ครึ่งวัน

ได้ แผนพลังงำน ได้ โครงกำรนำร่องพร้ อม
ที่มีควำม
ผู้รับผิดชอบ
เหมำะสมกับ
พื ้นที่ และได้
โครงกำรนำร่อง
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หมายเหตุ
กำหนดคุณสมบัติ
,เจ้ ำหน้ ำที่ข้อมูล
E&E , อำสำสมัคร
ท้ องถิ่น

กิจกรรม
9. กำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำนที่
วำงไว้

กระบวนการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

ตัวบ่ งชี้ของผลกระทบ

 เพื่อให้ เกิดกำรลดกำรใช้ พลังงำนลง ผลกำรประชุมครัง้ ที่ ประชุมร่วม มีกรอบ
โครงกำร
จำกเดิม โดยถือกำรปฏิบตั ิตำมแผนที่ แล้ ว
กำหนดขึ ้นมำ

คณะทำงำน 20 25 คน

1 – 2 ปี

แผนพลังงำนที่
ปฏิบตั ิโดยมี
ตัวชี ้วัดที่ชดั เจน ,
ผู้รับผิดชอบ
ประจำกิจกรรม,
Change agent)

กำหนดปั จจัยเพิ่มเติมเช่น
,ควำมรู้ RET ,ทักษะ,
อุปกรณ์เสริม, เงินทุนมำ
เสริมกิจกรรม

คณะทำงำนและ
ประชำชนที่สนใจ

1 วัน

วัตถุประสงค์

10 สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน  เพื่อร่วมกับชุมชนในกำรถอดบทเรียน
จำกกำรทำงำนร่วมกัน
 เพื่อกำหนดทิศทำงในกำรทำงำนของ
ปี ต่อไป

เนื้อหา

ผลกำรดำเนินงำนที่ ประชุม / เสวนำ
ผ่ำนมำ
ประสบกำรณ์กำรทำ
แผนพลังงำนและ
โครงกำรนำร่อง
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ชุดประสบกำรณ์ กำรปรับปรุงแผนพลังงำน
กำรทำงำนที่ผำ่ น ในปี ต่อๆไป
ผลกำร
ดำเนินงำน

การประเมิน

หมายเหตุ
ควรทำแบบ
ประเมินผลและ
แบบกำรติดตำม
งำนไว้ ด้วย

กระบวนการ ระยะยาวของการวางแผนพลังงานชุมชนเพื่อความยั่งยืน
ปี ที่
1

หว่านเมล็ด

่ นร่วมในโครงการ
บทบาทของผู ้มีสว
•
พนจ.(พลังงานจังหวัด ) จัดกระบวนการการเรียนรู ้และอานวย
ความสะดวกในการจัดทาโครงการ
•
องค์กรเครือข่าย : ประสานงานระหว่างนักวางแผนพลังงาน
่ นร่วมของ ชุมชนในโครงการ
ชุมชน กับ พนจ. ,สร ้างการมีสว
•
นักวางแผนพลังงานชุมชน : เข ้ารับการฝึ กอบรม , ประสานงาน
ในชุมชน , ร่วมกับ พนจ.และองค์กรเครือข่ายในการจัดกิจกรรม
เป็ นวิทยากรประจาพืน
้ ที่

คณะกรรมการคัดเลือก
ชุมชนทีม
่ ค
ี วามเหมาะสม
และความพร ้อมในการ เข ้า
ร่วม โครงการ

ประกาศรับ
สมัคร
ชุมชนที่
สนใจเข ้า
ร่วม
โครงการ

ประชาสั
มพันธ์
โครงกา
รฯ ผ่าน
่ ต่างๆ
สือ

้ จง
ประชุมชีแ

ชุมชนทีส
่ นใจส่งใบ
สมัคร เข ้าร่วม
โครงการ

ปี ที่
2

พนจ.ร่วมกับ
เครือข่าย
้ จง
ประชุมชีแ
โครงการ
วัตถุประสงค์
สิง่ ทีช
่ ม
ุ ชนจะ
ได ้รับ และสิง่
ทีช
่ ม
ุ ชนต ้อง
ร่วมรับผิดชอบ
ใน โครงการ
กับ อปท.และ
ตัวแทน ชุมชน
ทีส
่ นใจ

สร ้างทีม

จัดเก็บข ้อมูล

ชุมชนส่งตัวแทน
เพือ
่ ทา การ
ฝึ กอบรมสร ้าง
ทีมงาน ในการ
จัดทาโครงการฯ
่ นัก
ภายใต ้ชือ
วางแผน
พลังงานชุมชน
ตัวแทนชุมชนละ
5 คน
นักวางแผน
พลังงานชุมชน
จะร่วมกับพนจ.
และองค์กร
เครือข่ายในการ
จัดกระบวน การ
การเรียนรู ้ และ
กิจกรรมต่างๆ
ของโครงการ

จัดเก็บ
ข ้อมูลชุมชน
โดยความ
ร่วมมือ ของ
เยาวชนใน
พืน
้ ที่ ข ้อมูล
ต่าง ๆ เช่น
รายได ้ของ
ครัวเรือน
ค่าใชจ่้ าย
ของ
ครัวเรือน
การบริโภค
พลังงาน
ต่างๆของ
ครัวเรือน
และข ้อมูล
ทั่วไปของ
ชุมชน เป็ น
ต ้น

เติบโต
- จัดเก็บข ้อมูลประเมินผล
- สร ้างฐานอาชีพ
- บูรณาการเข ้าการศึกษา
-สรุปบทเรียน

• มีการทบทวนแผนพลัง งานใหม่จากการจัดเก็บ ข ้อมูลพลังงาน
• ชุมชนสามารถสร ้างอาชีพได ้จากกิจกรรมการวาง แผนพลังงาน
• มีการสร ้างหลักสูตรท ้อง ถิน
่ ทีม
่ ก
ี ารผสมผสานเรือ
่ งของพลังงาน
เข ้าสูใ่ นบทเรียน
• ชุมชนแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ และทบทวนการทางาน ของตนเองจาก
เวทีสรุป บทเรียน

ปี ที่
3

ประมวลผล/
สะท ้อนข ้อมูลคืน

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
เทคโนโลยี
พลังงาน
ยั่งยืน เพือ
่
สร ้างการ
เรียนรู ้และจุด
ประกาย
ความ คิด
ของชุมชนใน
การรู ้จัก
เทคโนโลยี
พลัง งาน
และ
การจัดการ

ประมวลผล
ข ้อมูล และ
สังเคราะห์ข ้อ
มูลให ้ง่ายต่อ
การ เรียนรู ้และ
เข ้าใจ

สะท ้อนข ้อมูลสู่
ชุมชนเพือ
่ ตรวจ
สอบข ้อมูลและ
กระตุ ้นให ้
ชุมชน ได ้รับ
ทราบข ้อมูล
การบริโภคพลัง
งานของ
ตนเอง

ร่างแผนพลังงาน รับฟั งความคิดเห็น
ทาการร่าง
แผน พลังงาน
ชุมชน โดย
เน ้นตาม
ความ
เหมาะสมและ
ศักยภาพทีม
่ ี
ของ ชุมชน
ทัง
้ นีจ
้ ะแบ่ง
แผนเป็ น 3
ระยะ คือ ระยะ
นาร่อง ระยะ
กลาง และ
ระยะยาว และ
ผลักดันเข ้าสู่
แผนพัฒนา
อปท.

ปี ที่
4

ขยายฐานราก

- สร ้างศักยภาพวิทยากร กระบวนการด ้าน
วางแผนพลังงานในชุมชน
- สร ้างศักยภาพวิทยากรด ้านการจัดการ
เทคโนโลยีพลังงาน

•เกิดวิทยากรกระบวนการด ้านการวางแผน
พลังงานอย่างน ้อยชุมชนละ 3 ท่าน
•เกิดวิทยากรด ้านเทคโน โลยีพลังงาน
ทดแทน อย่างน ้อยชุมชนละ 5 ท่าน
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รับฟั งความคิด
เห็นของ
ประชาชนใน
ชุมชน ถึงแผน
พลังงานชุมชน
ว่าคิดเห็น
อย่างไรและ
แผนใด ควร
ได ้รับการ
ปฏิบัต ิ
ก่อน-หลัง
รวมถึง
คัดเลือก
โครงการนา
ร่อง

ปฏิบต
ั โิ ครง
การนาร่อง
ปฏิบัต ิ
ตาม
โครงการ
นาร่อง
โดยมีการ
กาหนด
บทบาท
ภาคส่วน
ต่างๆ ใน
ชุมชน

ออกผล

- ถ่ายโอนการจัดการทัง
้
หมดให ้กับคณะทางาน
พลังงานของชุมชน

 ชุมชนสามารถถ่ายทอด องค์ความรู ้ให ้กับ
ชุมชน อืน
่ ๆข ้างเคียงได ้อย่างถูกต ้องและ
เหมาะสม

สรุปผล
สรุปผล
การดาเนิน
งาน และ
ร่วมถอด
บทเรียน
ของการ
ทางาน
ร่วมกัน

ตารางแสดงรายชื่อชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ ปี 2549
สำนักงำนพลังงำนภูมิภำค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

พื ้นที่จดั ทำแผนพลังงำน
เทศบำลตำบลหัวเวียง อ.เสนำ
ตำบลหนองน ้ำส้ ม อ.อุทยั
เทศบำลตำบลหนองแซง อ.หนองแซง
ตำบลม่วงงำม อ.เสำไห้
เทศบำลตำบลบำงคล้ ำ อ.บำงคล้ ำ
ตำบลโพธิ์งำม อ.ประจันตครำม
เทศบำลตำบลบ้ ำนชัฏป่ ำหวำย อ.สวนผึ ้ง
ตำบลบ้ ำนบึง อ.บ้ ำนคำ
เทศบำลตำบลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง
ตำบลโคกว่ำน อ.ละหำนทรำย
เทศบำลพระยืน อ.พระยืน
ตำบลโนนอุดม อ.ชุมแพ
เทศบำลเมืองวำริ นชำรำบ อ.วำรินชำรำบ
ตำบลก่อเอ้ อ.เขื่องใน
เทศบำลตำบลขำณุวรลักษณบุรี อ.ขำณุวรลักษณบุรี
ตำบลกง อ.กงไกรลำศ
เทศบำลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
ตำบลวังทอง อ.วังทอง
เทศบำลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง
ตำบลองสุวรรณ อ.ดอกคำใต้
เทศบำลตำบลจันดี อ.ฉวำง
ตำบลทุง่ สง อ.นำบอน
เทศบำลนครตรัง อ.เมือง
ตำบลนำท่ำมเหนือ อ.เมือง

จังหวัด
จ.พระนครศรี อธุ ยำ
จ.พระนครศรี อธุ ยำ
จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
จ.ฉะเชิงเทรำ
จ.ปรำจีนบุรี
จ.รำชบุรี
จ.รำชบุรี
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.อุบลรำชธำนี
จ.อุบลรำชธำนี
จ.กำแพงเพชร
จ.สุโขทัย
จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
จ.ลำพูน
จ.พะเยำ
จ.นครศรี ธรรมรำช
จ.นครศรี ธรรมรำช
จ.ตรัง
จ.ตรัง
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ตารางแสดงรายชื่อชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ ปี 2550
ลำดับ สพภ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1

2

3

4

5

จังหวัด
พระนครศรี อยุธยำ
อ่ำงทอง
สมุทรปรำกำร
นนทบุรี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บรุ ี
ชัยนำท
สุพรรณบุรี
นครนำยก
ปรำจีนบุรี
ฉะเชิงเทรำ
จันทบุรี
ชลบุรี
ตรำด
สระแก้ ว
ระยอง
รำชบุรี
กำญจนบุรี
นครปฐม
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
เพชรบุรี
ประจวบฯ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

ตำบล/เทศบำลตำบล
อบต.ดอนหญ้ ำนำง
อบต.ศรี บวั ทอง
อบต.บำงโปรง
อบต.บำงสีทอง
อบต.ศำลำครุ
อบต.คลองหก
อบต.พุกร่ำง
อบต.โพตลำดแก้ ว
อบต.คอทรำย
อบต.หนองแซง
อบต.พลับพลำไชย
อบต. เกำะหวำย
อบต.หนองโพรง
อบต.บ้ ำนซ่อง
เทศบำลตำบลบำงกะจะ
อบต.โคกขี ้หนอน
อบต.ห้ วงน ้ำขำว
อบต.หมำกฝ้ ำย
อบต.หนองตะพำน
อบต.หนองพันจันทร์
อบต.หนองสำหร่ำย
ทต.ธรรมศำลำ
ทต.อัมพวำ
อบต.สวนส้ ม
อบต.ถ ้ำรงค์
อบต.ศิลำลอย
อบต.พลกรัง
ทต.ด่ำนกวียน
อบต.บุง่ คล้ ำ
อบต.ศรี ภมู ิ
อบต.ตำอ็อง

อำเภอ
ภำชี
แสวงหำ
เมือง
บำงกรวย
หนองเสือ
คลองหลวง
พระพุทธบำท
ท่ำวุ้ง
ค่ำยบำงระจัน
หันคำ
อูท่ อง
ปำกพลี
ศรี มหำโพธ์
พนมสำรคำม
เมือง
พำนทอง
เมือง
วัฒนำนคร
บ้ ำนค่ำย
กิ่งอ.บ้ ำนคำ
พนมทวน
เมือง
อัมพวำ
บ้ ำนแพ้ ว
บ้ ำนลำด
กิ่งอ.สำมร้ อยยอด
เมือง
โชคชัย
เมือง
กระสัง
เมืองสุรินทร์
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ลำดับ สพภ จังหวัด
32
ศรี สะเกษ
5
33
มหำสำรคำม
34
ขอนแก่น
35
ขอนแก่น
36
สกลนคร
37
6 หนองคำย
38
หนองบัวลำภู
39
เลย
40
อุดรธำนี
41
กำฬสินธุ์
42
นครพนม
43
มุกดำหำร
44
7 ยโสธร
45
ร้ อยเอ็ด
46
อุบลรำชธำนี
47
อำนำจเจริ ญ
48
นครสวรรค์
49
นครสววรค์
50
ตำก
8
51
สุโขทัย
52
อุทยั ธำนี
53
กำแพงเพชร
54
อุตรดิตถ์
55
น่ำน
56
พิจิตร
9
57
เพชรบูรณ์
58
พิษณุโลก
59
แพร่
60
เชียงใหม่
61
เชียงใหม่
62 10 เชียงรำย
63
ลำปำง
64
ลำพูน

ตำบล/เทศบำลตำบล
อบต.โพธิ์กระสังข์
อบต.เขวำ
อบต.กุดน ้ำใส
ทต.หนองแก
อบต.นำม่อง
อบต.จุมพล
อบต.โนนทัน
อบต.เลยวังไสย์
อบต.นำดี
อบต. ดงลิง
อบต.คำเตย
อบต. คำชะอี
อบต.นำเวียง
อบต.สะอำดสมบูรณ์
อบต.บุง่ หวำย
ทต.พระเหลำ
อบต.หนองปลิง
อบต.บ้ ำนแก่ง
อบต.เชียงทอง
อบต.ตำลเตี ้ย
อบต.ไผ่เขียว
อบต.วังแขม
อบต.คอรุม
อบต.ป่ ำคำหลวง
อบต.กำแพงดิน
อบต.หินฮำว
อบต.ชุมแสงสงครำม
ทต.แม่หล่ำย
อบต.บ้ ำนปง
อบต.หนองแฝก
อบต. บัวสลี
อบต. วอแก้ ว
อบต. ศรี เตี ้ย

อำเภอ
ขุนหำญ
เมืองมหำสำรคำม
น ้ำพอง
หนองเรื อ
กุดบำก
โพนพิสยั
เมือง
ภูหลวง
หนองแสง
กมลำไสย
เมือง
คำชะอี
ทรำยมูล
เมือง
วำริ นชำรำบ
พนำ
เมือง
เมือง
กิ่งอำเภอวังเจ้ ำ
เมือง
สว่ำงอำรมณ์
คลองขลุง
พิชยั
บ้ ำนหลวง
สำมง่ำม
หล่มเก่ำ
บำงระกำ
เมืองแพร่
หำงดง
สำรภี
แม่ลำว
ห้ ำงฉัตร
บ้ ำนโฮ่ง
31

ลำดับ สพภ จังหวัด
65
พะเยำ
66
แม่ฮ่องสอน
67
พังงำ
68
ชุมพร
69
นครศรี ธรรมรำช
70 11 สุรำษฎร์ ธำนี
71
ระนอง
72
กระบี่
73
ภูเก็ต
74
สงขลำ
75
ปั ตตำนี
76
ยะลำ
77 12 นรำธิวำส
78
สตูล
79
ตรัง
80
พัทลุง

ตำบล/เทศบำลตำบล
ทต.บ้ ำนถ ้ำ
อบต. หมอกจำแป่
อบต.ลำภี
อบต.นำโพธิ์
อบต.นำหมอบุญ
อบต.ทุง่
อบต.นำคำ
อบต.ทับปริ ก
อบต.กมลำ
อบต.ท่ำข้ ำม
อบต.ทรำยขำว
อบต.ลำพะยำ
ทต.ยี่งอ
อบต.เกตรี
อบต.นำชุมเห็ด
อบต.เขำเจียก

อำเภอ
ดอกคำใต้
เมือง
ท้ ำยเหมือง
สวี
จุฬำภรณ์
ไชยำ
กิ่งอ.สุขสำรำญ
เมือง
กระทู้
หำดใหญ่
โคกโพธิ์
เมือง
ยี่งอ
เมือง
ย่ำนตำขำว
เมือง
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ตารางแสดงรายชื่อชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ ปี 2551
สพภ.

จังหวัด
พระนครศรี อยุธยำ
อ่ำงทอง
สมุทรปรำกำร

1
นนทบุรี
ปทุมธำนี

สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บรุ ี
2

ชัยนำท
สุพรรณบุรี

นครนำยก

ลำดับ
1
2

ชื่อ อบต./เทศบำล
เทศบำลตำบลนครหลวง อ.นครหลวง
องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลลำดชิด อ.ผักไห่

3

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงเจ้ ำฉ่ำ อ.โพธิ์ทอง

4

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนำ อ.วิเศษชัยชำญ

5

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงโฉลง อ.บำงพลี

6

เทศบำลตำบลบำงเสำธง อ.บำงเสำธง

7

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลลำโพ อ.บำงบัวทอง

8

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองขวำง อ.ไทรน้ อย

9

เทศบำลตำบลบำงกะดี อ.เมือง

10

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยเกำะ อ.สำมโคก

11

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองสำม อ.คลองหลวง

12

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหินซ้ อน อ.แก่งคอย

13

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองย่ำงเสือ อ.มวกเหล็ก

14

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์

15

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโคกแสมสำร อ.โคกเจริ ญ

16

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทับยำ อ.อินทร์ บรุ ี

17

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท่ำงำม อ.อินทร์ บรุ ี

18

เทศบำลตำบลหำงน ้ำสำคร อ.มโนรมย์

19

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสรรพยำ อ.สรรพยำ

20

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสำลี อ.บำงปลำม้ ำ

21

เทศบำลตำบลเขำดิน อ.เดิมบำงนำงบวช

22

เทศบำลตำบลสำมชุก อ.สำมชุก

23

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก

24

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลป่ ำขะ อ.บ้ ำนนำ

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

33

สพภ.

จังหวัด
ปรำจีนบุรี
ฉะเชิงเทรำ

จันทบุรี
3

ชลบุรี
ตรำด
สระแก้ ว
ระยอง
รำชบุรี
กำญจนบุรี
นครปฐม
สมุทรสงครำม

4
สมุทรสำคร

เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์

ลำดับ

ชื่อ อบต./เทศบำล

พื ้นที่พิเศษ

25

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดงกระทงยำม อ.ศรี มหำโพธิ์

พื ้นที่พิเศษ

26

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดงพระรำม อ.เมืองปรำจีนบุรี

27

เทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ อ.เมือง

28

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองนำ อ.เมือง

29

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแสนภูดำษ อ.บ้ ำนโพธิ์

30

เทศบำลตำบลจันทนิมติ อ.เมือง

31

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลชำกไทย กิ่ง อ.เขำคิชฌกูฏ

32

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหน้ ำพระธำตุ อ.มนัสนิคม

33

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลมำบไผ่ อ.บ้ ำนบึง

34

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแหลมกลัด อ.เมือง

35

เทศบำลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่

36

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทัพรำช อ.ตำพระยำ

37

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์

38

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพนำนิคม อ.นิคมพัฒนำ

39

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกระแสบน อ.แกลง

40

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลปำกช่อง อ.เมือง

41

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลด่ำนทับตะโก อ.จอมบึง

42

เทศบำลตำบลหนองบัว อ.เมือง

43

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค

44

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลห้ วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน

45

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบำลลำนตำกฟ้ ำ อ.นครชัยศรี

46

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลจอมปลวก อ.บำงคนที

47

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองโดน อ.เมือง

48

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลอำแพง อ.บ้ ำนแพ้ ว

49

เทศบำลตำบลเกษตรพัฒนำ อ.บ้ ำนแพ้ ว

50

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพันท้ ำยนรสิงห์ อ.เมือง

51

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงแก้ ว อ.บ้ ำนแหลม

52

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงขุนไทร อ.บ้ ำนแหลม

53

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลอ่ำวน้ อย อ.เมือง

54

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไทรทอง อ.บำงสะพำนน้ อย

พื ้นที่พิเศษ

34

สพภ.

จังหวัด
นครรำชสีมำ

ชัยภูมิ

5

บุรีรัมย์
ศรี สะเกษ
สุรินทร์
มหำสำรคำม
ขอนแก่น
สกลนคร
หนองคำย

6

หนองบัวลำภู

เลย

อุดรธำนี

ลำดับ

ชื่อ อบต./เทศบำล

55

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสำนักตะคร้ อ อ.เทพำรักษ์

56

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเมืองปั ก อ.ปั กธงชัย

57

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไทยสำมัคคี อ.วังน ้ำเขียว

58

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสำมสวน อ.บ้ ำนแท่น

59

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังชมภู อ.หนองบัวแดง

60

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลจันดุม อ.พลับพลำชัย

61

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลถลุงเหล็ก อ.คูเมือง

62

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองอึง่ ต.หนองอึง่ อ.รำษี ไศล

63

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตำแย ต.ตำแย อ.พยุห์

64

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลชุมแสง อ.จอมพระ

65

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกันตรวจระมวล อ.ปรำสำท

66

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำข่ำ อ.วำปี ปทุม

67

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโคกก่อ อ.เมือง

68

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองเสำเล้ ำ อ.ชุมแพ

69

เทศบำลตำบลซำสูง อ.ซำสูง

70

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำใน อ.พรรณำนิคม

71

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกุดบำก อ.กุดบำก

72

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพำนพร้ ำว อ.ศรี เชียงใหม่

73

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสีกำย อ.เมือง

74

เทศบำลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง

75

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนขมิ ้น อ.เมือง

76

เทศบำลตำบลภูเรื อ อ.ภูเรื อ

77

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลห้ วยสีเสียด อ.ภูหลวง

78

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลภูกระดึง อ.ภูกระดึง

79

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนจีต อ.กู่แก้ ว

80

เทศบำลตำบลเพ็ญ อ.เพ็ญ

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

35

สพภ.

จังหวัด
กำฬสินธุ์
นครพนม
มุกดำหำร

7

ยโสธร
ร้ อยเอ็ด

อุบลรำชธำนี

อำนำจเจริ ญ
สุโขทัย

ตำก
8

อุทยั ธำนี
กำแพงเพชร
นครสวรรค์

ลำดับ

ชื่อ อบต./เทศบำล

81

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเหล่ำกลำง กิ่ง อ.ฆ้ องชัย

82

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโพนงำม อ.กมลำไสย

83

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโพนทอง อ.เรณูนคร

84

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโพนบก อ.โพนสวรรค์

85

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองแคน อ.ดงหลวง

86

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองสูงใต้ อ.หนองสูง

87

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดงมะไฟ อ.ทรำยมูล

88

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตำดทอง อ.เมือง

89

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ

90

องค์กรบริ หำรส่วนตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง

91

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกุดชมภู อ.พิบลู มังสำหำร

92

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสำโรง อ.สำโรง

93

เทศบำลตำบลบ้ ำนด่ำน อ.โขงเจียม

94

เทศบำลตำบลน ้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนำจเจริ ญ

95

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไม้ กลอน อ.พนำ

96

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลป่ ำแฝก ต.ป่ ำแฝก อ.กงไกรลำศ

97

เทศบำลตำบลศรี สชั นำลัย อ.ศรี สชั นำลัย

98

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสมอโคน อ.บ้ ำนตำก

99

เทศบำลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด

100

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่ท้อ อ.เมือง

101

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองขำหย่ำง

102

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลป่ ำอ้ อ อ.ลำนสัก

103

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท่ำไม้ อ.พรำนกระต่ำย

104

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลยำงสูง อ.ขำณุวรลักษณ์บรุ ี

105

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเขำทอง อ.พยุหะคีรี

106

เทศบำลตำบลบรรพตพิสยั อ.บรรพตพิสยั

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

36

สพภ.

จังหวัด
อุตรดิตถ์

น่ำน

9

พิจิตร
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
แพร่
เชียงใหม่

เชียงรำย

10

ลำปำง
ลำพูน
พะเยำ
แม่ฮ่องสอน

ลำดับ

ชื่อ อบต./เทศบำล

107

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน

108

เทศบำลตำบลวังกะพี ้ ต.วังกะพี ้ อ.เมืองอุตรดิตถ์

109

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลศิลำแลง อ.ปั ว

110

เทศบำลตำบลเวียงสำ อ.เวียงสำ

111

เทศบำลตำบลปั ว อ.ปั ว

112

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังทับไกร อ.สำกเหล็ก

113

เทศบำลตำบลบำงไผ่ อ.บำงมูลนำก

114

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ่อรัง อ.วิเชียรบุรี

115

เทศบำลตำบลชนแดน อ.ชนแดน

116

เทศบำลตำบลเนินกุม่ อ.บำงกระทุม่

117

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหอกลอง อ.พรหมพิรำม

118

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่

119

เทศบำลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย

120

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบวกค้ ำง อ.สันกำแพง

121

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด

122

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลป่ ำอ้ อดอนชัย อ.เมือง

123

เทศบำลตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย

124

เทศบำลนครเชียงรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย

125

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเวียงตำล อ.ห้ ำงฉัตร

126

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนสำ อ.แจ้ หม่

127

เทศบำลตำบลทุง่ หัวช้ ำง อ.ทุง่ หัวช้ ำง

128

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลศรี บวั บำน อ.เมืองลำพูน

129

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนสำง อ.เมืองพะเยำ

130

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลป่ ำสัก อ.ภูซำง

131

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเวียงใต้ อ.ปำย

132

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสบเมย อ.สบเมย

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

37

สพภ.

จังหวัด
พังงำ
ชุมพร
นครศรี ธรรมรำช

11

สุรำษฎร์ ธำนี

ระนอง
กระบี่
ภูเก็ต

สงขลำ

ปั ตตำนี
ยะลำ
12

นรำธิวำส
สตูล
ตรัง
พัทลุง

ลำดับ

ชื่อ อบต./เทศบำล

พื ้นที่พิเศษ

133

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโคกเจริญ อ.ทับปุด

134

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่นำงขำว อ.คุระบุรี

135

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงน ้ำจืด อ.หลังสวน

136

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเขำค่ำย อ.สวี

137

เทศบำลตำบลร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์

138

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเข้ ำพังไกร อ.หัวไทร

139

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงโพธิ์ อ.เมืองสุรำษฎร์ ธำนี

140

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตะกุกใต้ อ.วิภำวดี

141

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองศก อ.พนม

142

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบล จ.ป.ร. อ.กระบุรี

143

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงพระเหนือ อ.ละอุน่

144

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคีรีวงศ์ อ.ปลำยพระยำ

145

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลลำทับ อ.ลำทับ

146

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเทพกษัตริ ย์ อ.ถลำง

147

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลศรี สนุ ทร อ.ถลำง

148

เทศบำลตำบลปริ ก อ.สะเดำ

149

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเกำะยอ อ.เมือง

150

เทศบำลตำบลสิงหนคร อ.สิงหนคร

151

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดอน อ.ปะนำเระ

152

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตันหยงลุโละ อ.เมือง

153

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลยุโป อ.เมือง

154

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคีรีเขต อ.ธำรโต

155

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกำเยำะมำตี อ.บำเจำะ

156

เทศบำลตำบลต้ นไทร อ.บำเจำะ

157

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลฉลุง อ.เมืองสตูล

158

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท่ำเรื อ อ.ท่ำแพ

159

เทศบำลตำบลย่ำนตำขำว อ.ย่ำนตำขำว

160

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลละมอ อ.นำโยง

161

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแพรกหำ อ.ควนขนุน

162

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลร่มเมือง อ.เมือง

พื ้นที่พิเศษ

พื ้นที่พิเศษ

38

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

อ่ างทอง

1

สมุทรปราการ

นนทบุรี

ปทุมธานี

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

1

เทศบำลตำบลบำงกระสัน้ อ.บำงปะอิน

2

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนป้อม อ.พระนครศรี อยุธยำ

3

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนขล้ อ อ.บำงปะหัน

4

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงยี่โท อ.บำงไทร

5

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนแห อ.เมือง

6

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตลำดใหม่ อ.วิเศษชัยชำญ

7

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเอกรำช อ.ป่ ำโมก

8

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนรสิงห์ อ.ป่ ำโมก

9

เทศบำลตำบลคลองด่ำน อ.บำงบ่อ

10

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแพรกษำ อ.เมือง

11

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแหลมฟ้ ำฝ่ ำ อ.พระสมุทรเจดีย์

12

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองปรื อ อ.บำงพลี

13

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไทรใหญ่ อ.ไทรน้ อย

14

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองเพรำงำย อ.ไทรน้ อย

15

เทศบำลตำบลไทรน้ อย อ.ไทรน้ อย

16

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงไผ่ อ.เมือง

17

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ่อเงิน อ.ลำดหลุมแก้ ว

18

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองห้ ำ อ.คลองหลวง

19

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงเดือ่ อ.เมือง

20

เทศบำลเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี

39

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์ บุรี
2
ชัยนาท

สุพรรณบุรี

นครนายก

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

21

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลผึ ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ

22

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเตำปูน อ.แก่งคอย

23

เทศบำลตำบลคำพรำน อ.วังม่วง

24

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโคกแย้ อ.หนองแค

25

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแก่งผักกูด อ.ท่ำหลวง

26

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองผักแว่น อ.ท่ำหลวง

27

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองเต่ำ อ.บ้ ำนหมี่

28

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังเพลิง อ.โคกสำโรง

29

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลอินทร์ บรุ ี อ.อินทร์ บรุ ี

30

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลชีน ้ำร้ ำย อ.อินทร์ บรุ ี

31

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพักทัน อ.บำงะจัน

32

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโพสังโฆ อ.ค่ำยบำงระจัน

33

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดอนกำ อ.สรรคบุรี

34

สำนักงำนเทศบำลตำบลห้ วยกรด อ.สรรคบุรี

35

สำนักงำนเทศบำลตำบลบำงขุด อ.สรรคบุรี

36

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเขำท่ำพระ อ.เมืองชัยนำท

37

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองมะค่ำโมง อ.ด่ำนช้ ำง

38

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลศำลำขำว อ.เมือง

39

เทศบำลตำบลขุนพัดเพ็ง อ.อูท่ อง

40

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไผ่กองดิน อ.บำงปลำม้ ำ

41

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพรหมณี อ.เมือง

42

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเขำพระ อ.เมือง

43

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดงละคร อ.เมือง

44

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนพร้ ำว อ.บ้ ำนนำ

40

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี

3

ชลบุรี

ตราด

สระแก้ ว

ระยอง

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

45

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนพระ อ.เมือง

46

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำแขม อ.กบินทร์ บรุ ี

47

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบุพรำหมณ์ อ.นำดี

48

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงแตน อ.บ้ ำนสร้ ำง

49

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองไม้ แก่น อ.แปลงยำว

50

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสิงโตทอง อ.บำงน ้ำเปรี ย้ ว

51

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต อ.เมือง

52

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหมอนทอง อ.บำงน ้ำเปรี ย้ ว

53

เทศบำลเมืองขลุง อ.ขลุง

54

เทศบำลตำบลมะขำมเมืองใหม่ อ.มะขำม

55

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพลับพลำ อ.เมือง

56

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงกะจะ อ.เมือง

57

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองเสือช้ ำง อ.หนองใหญ่

58

เทศบำลตำบลอ่ำงศิลำ อ.เมือง

59

เทศบำลตำบลธำตุทอง อ.บ่อทอง

60

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ่อกวำงทอง อ.บ่อทอง

61

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเกำะช้ ำงใต้

62

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลช้ ำงทูน

63

สำนักงำนเทศบำลตำบลเกำะช้ ำง

64

สำนักงำนเทศบำลเมืองตรำด

65

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลป่ ำไร่ อ.อรัญประเทศ

66

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองน ้ำใส อ.อรัญประเทศ

67

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนแก้ ง อ.เมือง

68

เทศบำลตำบลท่ำเกษม อ.เมือง

69

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังหว้ ำ อ.แกลง

70

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตำขัน อ.บ้ ำนค่ำย

71

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำตำขวัญ อ.เมือง

72

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลน ้ำเป็ น อ.เขำชะเมำ
41

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

ราชบุรี

กาญจนบุรี

นครปฐม

4

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

73

เทศบำลตำบลทุง่ หลวง อ.ปำกท่อ

74

เทศบำลตำบลเบิกไพร อ.บ้ ำนโปร่ง

75

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองกระทุม่ อ.ปำกท่อ

76

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดอนแร่ อ.เมือง

77

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตะครำ้ เอน อ.ท่ำมะกำ

78

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดอนเจดีย์ อ.พนมทวน

79

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทุง่ ทอง อ.ท่ำม่วง

80

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไล่โว่ อ.สังขละบุรี

81

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองกระทุม่ อ.กำแพงแสน

82

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลลำเหย อ.ดอนตูม

83

เทศบำลตำบลสำมง่ำม อ.ดอนตูม

84

เทศบำลเมืองกระทุม่ ล้ ม อ.สำมพรำน

85

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงนำงลี่ อ.อัมพวำ

86

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงสะแก อ.บำงคนที

87

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงช้ ำง อ.อัมพวำ

88

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงแค อ.อัมพวำ

89

เทศบำลตำบลหลักห้ ำ อ.บ้ ำนแพ้ ว

90

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคอกกระบือ อ.เมือง

91

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโคกขำม อ.เมือง

92

เทศบำลตำบลบำงหญ้ ำแพรก อ.เมือง

93

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังจันทร์ อ.แก่งกระจำน

94

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนในดง อ.ท่ำยำง

95

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท่ำตะคร้ อ อ.หนองหญ้ ำปล้ อง

96

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองหญ้ ำปล้ อง อ.หนองหญ้ ำปล้ อง

97

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน

98

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองวำฬ อ.เมือง

99

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแสงอรุณ อ.ทับสะแก

100

เทศบำลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บำงสะพำน

42

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์
5
ศรีสะเกษ

สุรินทร์

มหาสารคาม

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

101

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลค้ ำงพลู อ.โนนไทย

102

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสะแกรำช อ.ปั กธงชัย

103

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหินโคน อ.จักรำช

104

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนิคมสร้ ำงตนเอง อ.พิมำย

105

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำเสียว อ.เมือง

106

เทศบำลตำบลหนองสังข์ อ.แก้ งคร้ อ

107

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลธำตุทอง อ.ภูเขียว

108

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนยำง อ.เกษตรสมบูรณ์

109

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสวำยจีก อ.เมือง

110

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองโบสถ์ อ.นำงรอง

111

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพรสำรำญ อ.คูเมือง

112

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดอนมนต์ อ.สตึก

113

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์

114

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนเพ็ก อ.พยุห์

115

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกำแพง อ.อุทมุ พรพิสยั

116

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลอีเซ อ.โพธิ์สวุ รรณ

117

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกำเกำะ อ.เมือง

118

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสำเภำลูน อ.สำเภำลูน

119

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบุฤำษี อ.เมือง

120

สำนักงำนเทศบำลตำบลนิคมปรำสำท อ.ปรำสำท

121

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกุดรัง อ.กุดรัง

122

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลขำมเฒ่ำพัฒนำ อ.กันทรวิชยั

123

เทศบำลตำบลท่ำขอนยำง อ.กันทรวิชยั

124

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลปะหลำน อ.พยัคฆภูมิพิสยั

43

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

ขอนแก่ น

สกลนคร

หนองคาย
6
หนองบัวลาภู

เลย

อุดรธานี

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

125

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทุง่ ชมพู อ.ภูเวียง

126

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทุง่ โป่ ง อ.อุบลรัตน์

127

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์

128

เทศบำลตำบลวังชัย อ.น ้ำพอง

129

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกกปลำซิว อ.ภูพำน

130

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโพนสูง อ.สว่ำงแดนดิน

131

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลอำกำศ อ.อำกำศอำนวย

132

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพอกน้ อย อ.พรรณนำนิคม

133

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนหม้ อ อ.ศรี เชียงใหม่

134

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวัดธำตุ อ.เมือง

135

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวัดหลวง อ.โพนพิสยั

136

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลชุมช้ ำง อ.โพนพิสยั

137

เทศบำลตำบลสุวรรณคูหำ อ.สุวรรณคูหำ

138

เทศบำลตำบลกุดดู่ อ.โนนสัง

139

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลด่ำนช้ ำง อ.นำกลำง

140

เทศบำลตำบลนำมะเฟื อง อ.เมือง

141

เทศบำลตำบลท่ำลี่ อ.ท่ำลี่

142

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองผือ อ.ท่ำลี่

143

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกกดู่ อ.เมือง

144

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำแขม อ.เมือง

145

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดงเย็น อ.บ้ ำนดุง

146

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนโปร่ง อ.ศรี ธำตุ

147

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองสระปลำ อ.หนองหำน

148

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ฝน

44

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

กาฬสินธุ์

นครพนม

มุกดาหาร

7

ยโสธร

ร้ อยเอ็ด

อุบลราชธานี

อานาจเจริญ

ลาดับ
149

ชื่อ อบต./เทศบาล
สำนักงำนเทศบำลตำบลห้ วยโพธิ์ อ.เมือง

150

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกุดหว้ ำ อ.กุฉินำรำยณ์

151

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเว่อ อ.ยำงตลำด

152

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสมสะอำด อ.กุฉินำรำยณ์

153

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพนอม อ.ท่ำอุเทน

154

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพิมำน อ.นำแก

155

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลขำมเฒ่ำ อ.เมือง

156

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโพนจำน อ.โพนสวรรค์

157

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเหล่ำสร้ ำงถ่อ อ.คำชะอี

158

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพังแดง อ.ดงหลวง

159

เทศบำลตำบลนิคมคำสร้ อย อ.นิคมคำสร้ อย

160

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกกแดง อ.นิคมคำสร้ อย

161

เทศบำลตำบลห้ องแซง อ.เลิงนกทำ

162

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทรำยมูล อ.ทรำยมูล

163

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแคนน้ อย อ.คำเขื่อนแก้ ว

164

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสำรำญ อ.เมือง

165

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองแวง อ.หนองแวง

166

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนบำก อ.บ้ ำนบำก

167

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชยั

168

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำอุดม อ.โพนทอง

169

สำนักงำนเทศบำลตำบลบุณฑริก อ.บุณฑริ ก

170

สำนักงำนเทศบำลตำบลบัวงำม อ.เดชอุดม

171

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแก่งเค็ง อ.กุดข้ ำวปุ้น

172

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลค้ อทอง อ.เขื่องใน

173

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำหว้ ำ อ.ปทุมรำชวงศำ

174

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลจิกดู่ อ.หัวตะพำน

175

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดงบัง อ.ลืออำนำจ

176

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไก่คำ อ.เมือง
45

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

สุโขทัย

ตาก

8

อุทัยธานี

กาแพงเพชร

นครสวรรค์

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

177

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทุง่ เสลีย่ ม อ.ทุง่ เสลีย่ ม

178

เทศบำลตำบลบ้ ำนกล้ วย อ.เมือง

179

เทศบำลตำบลบ้ ำนสวน อ.เมือง

180

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองตูม อ.กงไกรลำศ

181

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่จะเรำ อ.แม่ระมำด

182

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลประดำง อ.วังเจ้ ำ

183

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่ตำว อ.แม่สอด

184

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลน ้ำรึม อ.เมือง

185

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเขำกวำงทอง อ.หนองฉำง

186

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทุง่ พง อ.หนองฉำง

187

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลประดูย่ นื อ.ลำนสัก

188

เทศบำลตำบลสว่ำงอำรมณ์ อ.สว่ำงอำรมณ์

189

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหินดำต อ.ปำงศิลำทอง

190

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองน ้ำไหล อ.คลองลำน

191

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคณฑี อ.เมือง

192

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโค้ งไผ่ อ.ขำณุวรลักษบุรี

193

เทศบำลเมืองตำคลี อ.ตำคลี

194

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองโพ อ.ตำคลี

195

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองกรด อ.บรรพตพิสยั

196

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองบัว อ.หนองบัว

46

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

อุตรดิตถ์

น่ าน

พิจิตร
9
เพชรบูรณ์

พิษณุโลก

แพร่

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

197

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังดิน อ.เมือง

198

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำยำง อ.พิชยั

199

เทศบำลตำบลทุง่ ยัง้ อ.ลับแล

200

เทศบำลตำบลทองแสนขัน อ.ทองแสนขัน

201

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ่อแก้ ว อ.นำหมื่น

202

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสวก อ.เมืองน่ำน

203

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลฝำยแก้ ว อ.ภูเพียง

204

เทศบำลตำบลเชียงกลำง อ.เชียงกลำง

205

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลภูมิ อ.บำงมูลนำก

206

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังงิ ้ว อ.ดงเจริ ญ

207

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังหลุม อ.ตะพำนหิน

208

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวัดขวำง อ.โพทะเล

209

เทศบำลตำบลท่ำข้ ำม อ.ชนแดน

210

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบุง่ คล้ ำ อ.หล่มสัก

211

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสะเดียง อ.เมือง

212

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสระแก้ ว อ.บึงสำมพัน

213

เทศบำลตำบลพันเสำ อ.บำงระกำ

214

เทศบำลตำบลเนินมะปรำง อ.เนินมะปรำง

215

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคันโช้ ง อ.วัดโบสถ์

216

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำบัว อ.นครไทย

217

เทศบำลตำบลร้ องกวำง อ.ร้ องกวำง

218

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำพูน อ.วังชิ ้น

219

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อ.ลอง

220

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลน ้ำชำ อ.สูงเม่น
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รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

เชียงใหม่

เชียงราย

ลาปาง
10
ลาพูน

พะเยา

แม่ ฮ่องสอน

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

221

เทศบำลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทรำย

222

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง

223

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสันต้ นหมื ้อ อ.แม่อำย

224

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่คะ อ.ฝำง

225

เทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน

226

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลศรี ดอนมูล อ.เชียงแสน

227

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสันทรำย อ.เมือง

228

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่ยำว อ.เมือง

229

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนกิ่ว อ.แม่ทะ

230

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนบอม อ.แม่ทะ

231

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวังเงิน อ.แม่ทะ

232

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนเป้ำ อ.เมือง

233

เทศบำลเมืองลำพูน อ.เมือง

234

เทศบำลตำบลริ มปิ ง อ.เมือง

235

เทศบำลตำบลม่วงน้ อย อ.ป่ ำซำง

236

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทำปลำดุก อ.แม่ทำ

237

เทศบำลตำบลสบบง อ.ภูซำง

238

เทศบำลตำบลท่ำวังทอง อ.เมือง

239

เทศบำลตำบลเชียงคำ อ.เชียงคำ

240

เทศบำลตำบลงิม อ.ปง

241

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลปำงหมู อ.เมือง

242

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่ยวม อ.แม่เสรี ยง

243

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่ยวมน้ อย อ.ขุนยวม

244

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลแม่โถ อ.แม่ลำน้ อย
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รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

พังงา

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

11

สุราษฎร์ ธานี

ระนอง

กระบี่

ภูเก็ต

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

245

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนบปริ ง อ.เมือง

246

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเกำะปั นหยี อ.เมือง

247

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด

248

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเหล อ.กะปง

249

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสะพลี อ.ปะทิว

250

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท่ำข้ ำม อ.ท่ำแซะ

251

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลครน อ.สวี

252

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทุง่ ระยะ อ.สวี

253

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลดุสติ อ.ถ ้ำพรรณรำ

254

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกำโลน อ.ลำนสกำ

255

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี

256

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกำระเกด อ.เชียรใหญ่

257

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลมะขำมเตี ้ย อ.เมือง

258

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงไทร อ.เมือง

259

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสินเจริญ อ.พระแสง

260

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลพรุไทย อ.บ้ ำนตำขุน

261

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลมะมุ อ.กระบุรี

262

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลละอุน่ เหนือ อ.ละอุน่

263

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ้ ำนนำ อ.กะเปอร์

264

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลปำกจัน่ อ.กระบุรี

265

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเขำพนม อ.เขำพนม

266

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองเขม้ ำ อ.เหนือคลอง

267

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลห้ วยน ้ำขำว อ.คลองท่อม

268

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองหิน อ.อ่ำวลึก

269

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลไม้ ขำว อ.ถลำง

270

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลป่ ำคลอก อ.ถลำง

271

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลสำคู อ.ถลำง

272

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเทพกษัตรี อ.ถลำง
49

รายชื่อโครงการการจัดทาแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชน ปี 2552
ศวบ.

จังหวัด

สงขลา

ปั ตตานี

ยะลา

12

นราธิวาส

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ลาดับ

ชื่อ อบต./เทศบาล

273

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคูหำใต้ อ.รัตภูมิ

274

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองอูต่ ะเภำ อ.หำดใหญ่

275

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลวัดขนุน อ.สิงหนคร

276

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองรี อ.สทิงพระ

277

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลม่วงเตี ้ย อ.แม่ลำน

278

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลช้ ำงไห้ ตก อ.โคกโพธิ์

279

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท่ำข้ ำม อ.ปะนำเระ

280

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตรัง อ.มำยอ

281

เทศบำลตำบลสะเตงนอก อ.เมือง

282

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลยะลำ อ.เมือง

283

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลธำรน ้ำทิพย์ อ.เบตง

284

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำละ อ.กำบัง

285

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโละจูด อ.แว้ ง

286

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกำยูคละ อ.แว้ ง

287

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลมะรื อโบออก อ.เจำะไอร้ อง

288

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง

289

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลควนขัน อ.เมือง

290

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเจา ะบิลงั อ.เมือง

291

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตันหยงโป อ.เมือง

292

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู

293

เทศบำลตำบลห้ วยยอด อ.ห้ วยยอด

294

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท่ำข้ ำม อ.ปะเหลียน

295

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลลิพงั อ.ปะเหลียน

296

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกันตังใต้ อ.กันตัง

297

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลชะมวง อ.ควนขนุน

298

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหลำ

299

เทศบำลตำบลหนองพ้ อ อ.ควนขนุน

300

เทศบำลตำบลท่ำมะเดื่อ อ.บำงแก้ ว
50

ตัวอย่ างใบรับสมัครเข้ าร่ วมโครงการ

Local

ใบสมัครเข้าร่วมกิ จกรรม
โครงการจัดทาแผนพลังงานชุมชน

Energy
Planning

ภายใต้โครงการการจัดทาแผนพลังงาน 300 ชุมชน ปี 2552

โครงการแผนพลังงานชุมชน

ั
กรุณากรอกรายละเอียดด้วยต ัวบรรจงให้ชดเจนครบถ้
วนทุกข้อและตรงความเป็นจริงมากทีส
่ ด
ุ
เพือ
่ ประโยชน์แก่ชุมชนของท่านเอง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทวไป
่ั
ข้อ 1 อบต./เทศบาล
อาเภอ

จังหวัด

ข้อ 2 จานวนหมูบ
่ ้าน / ชุมชน
้
ข้อ 3 จานวนประชากรทัง้ สิน

คน

้
ข้อ 4 จานวนครัวเรือนทัง้ สิน

เป็ นชาย

คน

เป็ นหญิง

คน

ครัวเรือน

ข้อ 5 จานวนประชากรเฉลีย
่ ต่อครัวเรือน

คน/ครัวเรือน

่ าคัญน ้อยทีส
ข้อ 6 อาชีพหลักทีส
่ าคัญ (โปรดเรียงตามลาดับความสาคัญจากสาคัญมากทีส
่ ด
ุ ไปสูส
่ ด
ุ )
ลาด ับที่

อาชีพ/ล ักษณะงานทีท
่ า

ร้อยละของประชากร

ข้อ 7 รายได ้ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
รายได ้จากภาษี อากร

บาท/ปี

รายได ้จากส่วนกลาง

บาท/ปี

รายได ้จากส่วนอืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

บาท/ปี

รายได ้จากส่วนอืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

บาท/ปี

ข้อ 8 สินค ้า OTOP (โปรดเรียงตามลาดับสินค ้าทีไ่ ด ้รับความนิยมมากทีส
่ ด
ุ ไปได ้รับความนิยมน ้อยทีส
่ ด
ุ )
ลาด ับที่

ผลิตภ ัณฑ์ OTOP/ ว ัตถุดบ
ิ ทีใ่ ช ้

ร้อยละของยอดขายทงหมด
ั้

1
2
3
4
5

51

ข้อ 9 การนาทีด
่ น
ิ มาใช ้ประโยชน์จากพืน
้ ทีท
่ งั ้ หมด เช่น ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย พืน
้ ทีเ่ พือ
่ การเกษตร พืน
้ ทีเ่ พือ
่ อุตสาหกรรม พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้
ั ว์ พืน
พืน
้ ทีเ่ พือ
่ การปศุสต
้ ทีเ่ พือ
่ การทาประมง และพืน
้ ทีเ่ พือ
่ การอนุรักษ์ เป็ นต ้น (โปรดเรียงจากพืน
้ ทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ ไปน ้อยทีส
่ ด
ุ )
้ ระโยชน์
ล ักษณะการใชป

ลาด ับที่
1

พืน
้ ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย

2

พืน
้ ทีก
่ ารเกษตร เพาะปลูก/พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้

3

พืน
้ ทีอ
่ ต
ุ สาหกรรมการผลิต /โรงงาน

้ ทีท
คิดเป็นร้อยละของพืน
่ งหมด
ั้

4
ข้อ 10 ผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชน 3 ลาดับแรก
ลาด ับที่

ชนิดของผลผลิต

้ น
้
ใชพ
ื้ ทีท
่ งสิ
ั้ น

ปริมาณผลผลิตต่อไร่

จานวนครงั้
(ทีท
่ าต่อปี )

1
2
3
ั ว์ภายในชุมชน 3 ลาดับแรก
ข้อ 11 ผลผลิตทางปศุสต
ลาด ับที่

ั
ชนิดของปศุสตว์

จานวนฟาร์ม

จานวนต ัวต่อฟาร์ม

1
2
3
ข้อ 12 หน่วยธุรกิจในพืน
้ ที่
หน่วยธุรกิจ

ลาด ับที่

จานวน (แห่ง)

1

โรงแรม / รีสอร์ต / บังกะโล

2

ธนาคาร / สถาบันการเงิน / บริษัทเงินทุน

3

ร ้านค ้าวัสดุกอ
่ สร ้าง /เครือ
่ งไฟฟ้ า / สินค ้าอืน
่ ๆ

4

สหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์ร ้านค ้า/สหกรณ์อน
ื่ ๆ

5

โรงสี

ข้อ 13 กิจกรรมหรือโครงการทีเ่ น ้นซึง่ การมีสว่ นร่วม ทีช
่ ม
ุ ชนเคยจัดทาหรือปั จจุบน
ั กาลังทาอยู่
ลาด ับที่

โครงการ/รายละเอียด

ว ัตถุประสงค์

้ สุด
ระยะเวลาเริม
่ ต้น-สิน
(เดือน ปี พ.ศ.)

หมวดที่ 2 ท ัศนคติและข้อคิดเห็นเกีย
่ วก ับการดาเนินการโครงการจ ัดทาแผนพล ังงาน ระด ับชุมชน
ข้อ 1 โปรดอธิบายว่าตามความเห็นของท่าน เกีย
่ วกับเรือ
่ งของพลังงานชุมชน มีความสาคัญอย่างไร

ข้อ 2 โปรดอธิบายว่า ความเห็นของท่านเกีย
่ วกับการเข ้าร่วมโครงการ มีอะไรเป็ นปั จจัยสาคัญ และ อย่างไร
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หมวดที่ 3 เงือ
่ นไขและหล ักเกณฑ์ในการเข้าร่วม
1. อปท. ควรเตรียมตัวแทนของชุมชนจานวน 5 คน และ เจ ้าหน ้าที่ อปท. 5 คน ทีจ
่ ะเข ้าร่วมกระบวนการวางแผนพลังงาน
โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
่ ององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ทีร่ ับผิดชอบด ้านพลังงาน ร่วมเป็ นตัวแทนของชุมชนนัน
้ ด ้วย
2. องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ จะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมตัวแทนของชุมชนทัง้ 10 คน โดยค่าใช ้จ่าย
ดังกล่าวประกอบไปด ้วย 1) ค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง 2) เบีย
้ เลีย
้ ง 3) ค่าทีพ
่ ักแรม (ถ ้ามี)
่ คณะผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าที่ องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เพือ
3. กรุณาระบุรายชือ
่ และลายมือชือ
่ แจ ้งความประสงค์ยน
ิ ดีเข ้าร่วม
โครงการแผนพลังงานชุมชน
ลาด ับที่

่ - สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

่
ลายมือชือ

่ ..............................................
ลงชือ
(

)

ตาแหน่ง ............................................
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