งานส่งเสริมเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชนและเครือข่ายพลังงานชุมชน

สรุปประเด็นงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

“กาหนดโครงสร้างและแนวทางเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน”
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และ
สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วาระการประชุม “กาหนดโครงสร้างและแนวทางเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน”
เครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
***************************

ระเบียบวาระที่ 1 : การเลือกคณะกรรมการเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน
ระเบียบวาระที่ 2 : กาหนดแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ
๒.1 ระยะการประชุมในแต่ละปี
๒.2 แนวทางการทางานร่วมกัน
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่ อ งพิจารณา ทิศทางการขับเคลื่อ นของเครื อ ข่า ยฯและภาพใหญ่พลั ง งานชุมชน
(เครือข่ายพลังงานชุมชน)
3.1 นโยบายรัฐ
3.2 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๓.๓ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
๓.๔ การควบคุมผลกระทบและสิ่งแวดล้อม
๓.๕ ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชน
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ
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ระเบียบวำระที่ 1กำรเลือกคณะทำงำนเครือข่ำยโรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชน

คณะทำงำน
: ตัวแทน 1 คนต่อองค์กร
ั ติ์
1. ดร.มะลิวล
ั ย์ หฤทัยธนำสน
2. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
ิ ฏ์ มณีโชติ
3. ดร.พิสษ
ั วำล ชย
ั ชนะ
4. ดร.ชช
5. คุณวิจต
ิ รำ ชูสกุล
6. นำยโกศล แสงทอง
7. นำยภูมพ
ิ ัฒน์ อุทัยกรุง
8. กระทรวงพลังงำน
ั ติ หวำยฤทธิ์
9. นำยภูมส
ิ น
10. คุณพัฒน์วลัย อำนัญจวณิชย์
11. EfE
12. มูลนิธส
ิ ข
ุ ภำวะ
13. กกพ.??
14. PEA
เลขำฯ
:
สสช.

KAPI
ADICET
TREC,E4C
ETE
มูลนิธพ
ิ ัฒนำอีสำน
เครือข่ำยพลังงำนชุมชนป่ ำเด็ง
สมำคมฯสถำนีผลิตพลังงำนชวี มวลชุมชน
(พพ./สนพ./Egat)
ั่ จำกัด
บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชน
GIZ ประเทศไทย

ื่ คณะทำงำน
ระเบียบวำระที่ 1 ตัง้ ชอ
1. คณะกรรมกำร กำรมีสว่ นร่วมเครือข่ำยโรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชน
2. คณะทำงำน กำรมีสว่ นร่วมเครือข่ำยโรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชน
3. คณะกรรมกำร กำรมีสว่ นร่วมเครือข่ำยผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชน

4. คณะทำงำนเครือข่ำย กำรขับเคลือ
่ นอย่ำงมีสว่ นร่วมของโรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียน
ชุมชน
5.1 คณะทำงำนเครือข่ำยโรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
5.2 คณะทำงำนเครือข่ำยสถำนีผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชนแบบมีสว่ นร่วม

ระเบียบวำระที่ 1 บทบำทหน ้ำที่
เป้าหมาย ผลักดันให ้เกิดโรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชนอย่ำงเป็ นรูปธรรม
นิยาม “โรง/สถำนีผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชน”
•
•
•
•
•
•
•
•

้
สำมำรถผลิตไฟฟ้ ำขำยหรือใชเองในชุ
มชน
ขนำดไม่เกิน 1 MW (ขำย)
ประชำชน(สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน)หรือ อปท. ในพืน
้ ทีเ่ ป็ นเจ ้ำของถือหุ ้นไม่น ้อยกว่ำ xx % (เสนอที่ 25%)
่ ระชำชนในพืน
ผลประโยชน์ต ้องคืนสูป
้ ที่ ไม่น ้อยกว่ำ xx % (นิยำมของผลประโยชน์)
ั สว่ น ....... %
พนักงำนต ้องมีกำรจ ้ำงงำนในพืน
้ ทีใ่ นสด
มีกำรจัดตัง้ กองทุน.....ให ้กับชุมชน
วัตถุดบ
ิ ในกำรผลิตพลังงำนต ้องมีอยูใ่ นพืน
้ ที่ และชุมชนเป็ นเจ ้ำของ
ั เจนในห่วงโซอ
่ ป
ชุมชนมีสว่ นร่วม(รับผลประโยชน์)อย่ำงชด
ุ ำทำนของกำรผลิตไฟฟ้ ำ (วัตถุดบ
ิ -ขนสง่ -ผลิตี )
จำหน่ำย-ของเสย
้

บทบาท/หน้าที่

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ใชเอง
ผลิตขำย
กำรขับเคลือ
่ นเชงิ นโยบำย

กำหนดประเด็นในกำรขับเคลือ
่ น
ระดมควำมคิดเห็น
ึ ษำข ้อมูลรูปแบบของโรงไฟฟ้ ำชุมชนทีเ่ หมำะสมกับประเทศไทย
ศก
ึ ษำรวบรวมปั ญหำ ข ้อจำกัด แนวทำงแก ้ไข และข ้อเสนอแนะในกำรจัดตัง้ และผลกระทบ
ศก
โรงไฟฟ้ ำระดับชุมชน
พัฒนำควำมรู ้กับองค์กรเครือข่ำยในกำรจัดตัง้ โรงไฟฟ้ ำชุมชน
จัดเวทีแลกเปลีย
่ นประสบกำรณ์ระหว่ำงชุมชนและองค์กรเครือข่ำย
ั พันธ์สร ้ำงควำมร่วมมือในวงกว ้ำง
ประชำสม
สะท ้อนข ้อมูลต่อผู ้บริหำรฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ กาหนดแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ

๒.1 ระยะการประชุมในแต่ละปี
๒.2 แนวทางการทางานร่วมกัน

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๒ กาหนดแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ

คณะกรรมการ : ตัวแทน ๑ คนต่อเครือข่าย ฝ่ายเลขาฯ
ข้อเสนอ
• องค์กรที่เข้ามาร่วมในเครือข่าย ต้องมีการบูรณางานร่วมกัน
• ควรมีกฎหมายรองรับในการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย
• คณะทางานขององค์กรเครือข่าย(ใหญ่) ต้องเป็นคนละคณะกับองค์กรลูกข่ายในการขับเคลื่อน
ของพื้นที่ (การดาเนินงานหรือส่งเสริมเชิงพื้นที่ต้องมีความโปร่งใส)
• เครื อ ข่ า ยที่ ก าลั ง ด าเนิ น งาน ไม่ ค วรยุ บ รวบแต่ ล ะองค์ ก รมารวมเป็ น หนึ่ ง แต่ ค วรร่ ว มกั น
ดาเนินงานในทิศทางเดียวกันหรือเป้าหมายเดียวกัน
• ในเบื้ องต้น เครือข่า ยควรรวมกันหลวมๆก่อน (ไม่เป็นทางการมากนั กแต่จ ริง จั ง ) แล้วค่ อ ย
ดาเนินงานร่วมกันสัก 1 อย่างจากนั้นมาถอดบทเรียนเพื่อให้เห็นแนวทางการทางานร่วมกัน
ต่อไป
• การผลั ก ดั น เชิ ง นโยบายอาจต้ อ งมี กิ จ กรรมจากองค์ ก รเครื อ ข่ า ยนี้ ห ลายๆโครงการหรื อ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มเครือข่าย

๒.๑ แนวทางการสนับสนุน (เครื อข่าย)
กลไกเพื่อช่วยขับเคลื่อนเครื อข่าย
1.การ
ข ับเคลือ
่ น
เชงิ นโยบาย
(ผูบ
้ ริหาร)
2.คณะกรรมกำรขับเคลือ
่ นกำรมีสว่ นร่วม
ของภำคประชำชน เพือ
่ กำรพัฒนำพลังงำน
อย่ำงยั่งยืน
3.สว่ นประสำนและชว่ ยขับเคลือ
่ น
(สสช. และ พนจ.)

4. คณะทางานเครือข่ายโรงไฟฟ้าพล ังงานหมุนเวียนชุมชน
ส่วนขับเคลื่อนหลักในการผลักดัน เสนอข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ

I นักวิชาการ

II NGOs

III ชุมชน

IV องค์กร

๒.๑ แนวทางการสนับสนุน (เครื อข่าย)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อการ
พัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย
 ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน เช่น ผู้ตรวจ, ผู้แทน พพ, สนพ, การไฟฟ้า, กกพ เป็นต้น
 ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน
 ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการ
 เอกชน/หอการค้า/สภาอุตสาหกรรม
 องค์กร ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งโดย กลไกรัฐ
(สสช.)เสนอตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นส่วนเชื่อม รับข้อเสนอจากภาคประชาสังคม ส่ง
ต่อไประดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานชุมชน อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
9

แนวทาง แผนปฏิบัติ ปีนี้ ????
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เครื่องมือ

เป้าหมาย

กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร

1.กิจกรรม/เวที 2.พนจ. 3.คณะกรรมการฯ 4…….

ปีนี้และอีก 3 ปี

•
•
•

้
ใชเอง
ผลิตขำย
กำรขับเคลือ
่ นเชงิ นโยบำย

A. ชุมชน/อส.พน.

Event Event Event Event Event Event

B. NGOs

Event Event Event Event Event Event

C. นักวิชาการ

Event Event Event Event Event Event

D. องค์กร

Event Event Event Event Event Event

ผลลัพธ์ของแต่ละ
กิจกรรมดาเนินการ
1.
2.
3. ..
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เป้าหมายสูงสุด
เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ปีนี้

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ผลลัพธ์ของแต่ละ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.
2.
3. ..
ผลลัพธ์ของแต่ละ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.
2.
3. ..

ขยายผลกิจกรรม
1.
2.
3. ..
ขยายผลกิจกรรม

1.
2.
3. ..

ขยายผลและสร้าง
ความยั่งยืน
1.
2.
3. ..

ขยายผลและสร้าง
ความยั่งยืน
1.
2.
3. ..

เป้าหมายสูงสุด
1.เครือข่ายส่ง
ข้อเสนอไปถึง
ระดับนโยบายจน
เกิดการปฏิบัติ
2.เครือข่ายมี
อิสระและยั่งยืน
3.เครือข่าย
สามารถ
ขับเคลื่อนได้เอง
11

๒.๑ แนวทางการสนับสนุน (เครื อข่าย)
แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมซึ่ งกันและกัน
ผูจ้ ดั งาน หลัก

เครื อข่าย
ร่ วมจัด ๑

เครื อข่าย
ร่ วมจัด ๒

เครื อข่าย
ร่ วมจัด ๓

เครื อข่าย
ร่ วมจัด ๔

เครื อข่าย
ร่ วมจัด …

เครือข่าย คือ ส่วนขับเคลื่อนหลักในการผลักดัน เสนอข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ

I นักวิชาการ

II NGOs

III ชุมชน

IV องค์กร
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แนวทาง แผนปฏิบัติ ปีนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เครื่องมือ

เป้าหมาย

กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร

1.กิจกรรม/เวที 2.พนจ. *3.คณะกรรมการฯ 4…….

ปีนี้

A. ชุมชน/อส.พน.

B. NGOs
C. นักวิชาการ
D. องค์กร

สสช.

งานLEP สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร โครงการเพิ่มสมรรถนะ 3 ครั้ง
ผลลัพธ์
งาน อสพน 10 ครั้งในปีนี้
สัมมนาเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชน 1 ครั้ง (งบจากที
กกันอไว้ข่)าย
1.เกิพ่ ดี่เล็เครื
พลังงานบ้านทุง่ 4 ครั้ง
2.เครือข่ายมี
(เวทีสร้างเครือข่ายตามภูมิภาค ต้องทาโครงการเสนอ)

แนวทางการ
งานสัมมนา 1 ครั้ง
GIZ
ทางานที่เป็น
KAPI ASEAN Sustainable Week 1 - 4 June 2016 รูปร่าง
3.เกิดโครงการ
adiCET
ร่วมจัดงานกับ TREC 1 ครั้ง ปลายปี
ต้นแบบ
ดร.พิสิษฏ์ เสนอโครงการเชื่อมร้อยเครือข่าย มาที่ สสช.แล้ว

*2.พนจ. ต้องสนับสนุน 5M *3.คณะกรรมการฯ สสช.เสนอตั้งคณะฯ
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๒.๒ แนวทางการสนับสนุน (ต้นแบบ)
เตรียมโครงการต้นแบบ
สร้างคณะทางานฯ เพื่อร่ วมกันคิด และผลักดัน

Job4 เสนอโครงการต้นแบบ ต่อกองทุนฯ
ประชุมระดมร่างโครงการต้นแบบ
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ครัง้ สุดท้าย
ร่างโครงการพร้อมเสนอกองทุนฯ
14

Community Power Purchase Model Direct Sale PPA
ผู้รับซื ้อ - หน่วยงานเอกชน หรื อ รัฐ
Feeder
- ทาสัญญาโดยตรงกับผู้ผลิต
เครือข่ ายชุ มชนในการผลิตพลังงาน
ห้างสรรพสิ นค้า
1
โรงเรี ยน สานักงาน
ใช้ ไฟกลางวัน

2
การจัดหาชีวมวล โรงไฟฟ้ าชุมชน
และแปรรู ป

ก๊าซชีวภาพ

ขายตรง Direct Sale PPA ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ ามัน
ใช้ ไฟคงที่ 24 ชั่วโมง
ขายกันเองภายในชุมชนหรื อขายกันเองระหว่างชุมชน
3

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องพิจารณา
ทิศทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายฯและภาพใหญ่พลังงานชุมชน (เครือข่ายพลังงานชุมชน)

3.1 นโยบายรัฐ
3.2 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๓.๓ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
๓.๔ การควบคุมผลกระทบและสิ่งแวดล้อม
๓.๕ โครงการโรงไฟฟ้าต้นแบบ
๓.๖ ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชน

มติที่ประชุม
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บทบาท/หน้าที่

ผูท
้ เี่ กีย
่ วข้อง

่
กาหนดสง

1.กำหนดประเด็นในกำรขับเคลือ
่ น

ทุกเครือข่ำย

ึ ษำข ้อมูลรูปแบบของโรงไฟฟ้ ำ
2.ศก
ชุมชนทีเ่ หมำะสมกับประเทศไทย

ชุมชน / นักวิชำกำร (ดร.
มะลิวรรณ) / GIZ / เอกชน
(ศแบง)

31 พ.ค. 59
(เทีย
่ งทน
รวบรวม)

ึ ษำรวบรวมปั ญหำ ข ้อจำกัด แนว
3.ศก
ชุมชน / GIZ / นักวิชำกำร
ทำงแก ้ไข และข ้อเสนอแนะ ในกำรจัดตัง้ (ดร.มะลิวรรณ) / ETE /
และผลกระทบโรงไฟฟ้ ำระดับชุมชน
เอกชน(ศแบง) /
NGOs/Net Surin

31 พ.ค. 59
(เทีย
่ งทน
รวบรวม)

•
•
•
•
•

ชวี มวล
ชวี ภำพ
แสงอำทิตย์
ลม
น้ ำ

4.พัฒนำควำมรู ้กับองค์กรเครือข่ำยในกำร นักวิชำกำร / เอกชน(ศแบง) 31 พ.ค. 59
จัดตัง้ โรงไฟฟ้ ำชุมชน
(เทีย
่ งทน
รวบรวม)
5.จัดเวทีแลกเปลีย
่ นประสบกำรณ์ระหว่ำง สสช. / GIZ / สถำบัน
ชุมชนและองค์กรเครือข่ำย
วิชำกำร
ั พันธ์สร ้ำงควำมร่วมมือในวง
6.ประชำสม
กว ้ำง

ทุกเครือข่ำย

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องพิจารณา
ทิศทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายฯและภาพใหญ่พลังงานชุมชน (เครือข่ายพลังงานชุมชน)

๓.๖ ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีการเสนอให้
แต่ละเครือข่ายช่วยชักชวนองค์กร/กลุ่มที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อน
พลังงานชุมชนและมาร่วมทางานร่วมกัน
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

18

