
แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำ าบล และ

เครือข่ายพลังงานชุมชน 

                   โครงการตำอ่เน่ือง                  โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักนโยบายและยุทธศาสตำร์  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  กระทรวง
พลังงาน

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-นามสกุล นาย เชาวรัช   ทองแกว้    โทรศัพท์ 0831004003
โทรสาร      -          E-mail address  sme_lek@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล
การวางแผนพลังงานชุมชน เป็นกลไกลอย่างหน่ึงที่เชื่อมผสานการด าเนินงานเรื่องพลังงานระหว่าง 
ประชาชน-รัฐ-เอกชน ภายใตำ้แนวคิดการสรา้งการมีส่วนรว่มในการพัฒนาพลังงานจากทุกภาคสว่น โดย
ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล-วิเคราะห์-สังเคราะห์-หาทางออกร่วมกัน ในการบริหารจัดการพลังงานของ
ท้องถ่ินตำนเอง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำ าบล
และวิสาหกิจชุมชน ได้ด าเนินงานมาเป็นปีที่ 14 ติำดตำอ่กัน มี อปท.ที่เข้ารว่มโครงการจ านวน 2,096 อปท. 
โดยในปี 2562 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังน้ี •

อปท. 130 สามารถบรรจุแผนพลังงานเข้าสู่แผนพัฒนาอปท.ได้ 121 แห่ง •

ครวัเรือนตำ้นแบบ 3,800 ครวัเรือน สามารถลดการใช้พลังงานได้อยา่งน้อยร้อยละ 5 มีจ านวน 3,642  ครวั
เรือน คดิเป็นมูลค่าพลังงาน 19,936,212 บาท  •

กลุ่มอาชีพด้านพลังงาน จ านวน 12 แห่ง •

แหล่งศึกษาเรียนรู้ดา้นพลังงานประจ าชุมชน 108 แห่ง  •

กลุ่มโรงอบแห้ง 70 แห่ง สามารถเพิ่มรายได้การผลิตำ ได้ 6,921,930.00 บาทตำ่อปี •

มีแหล่งศึกษาดูงานเพิ่มข้ึน 111 แห่ง •

มีผู้ประกอบการด้านการผลิตำเทคโนโลยีพลังงานเพิ่มข้ึน 11 แห่ง •

โครงการด้านพลังงานที่ตำ่อยอดจากแผนงานในปี 2561 ได้รับงบประมาณ 19,854,881 บาท (หน่วยงาน
อื่น) มีผู้ไดร้ับประโยชน์ จ านวน 15,385 คน จากทั้งหมด 56 โครงการ •



อส.พน. เพิ่มข้ึน 2,537 คน ทั้งน้ีเพื่อสรา้งการมีส่วนรว่มในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถน า
เอาศักยภาพดา้นพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากข้ึน การบูรณาการการศึกษากับเรื่อง
ของพลังงานในท้องถ่ิน การสร้างวิทยากรพลังงานประจ าทอ้งถ่ิน รวมทั้งการสร้างอปท.ต้ำนแบบด้านการ
จัดการพลังงาน การลดการใช้พลังงานในภาคการผลิตำของอุตำสาหกรรมระดับครวัเรือน/Otop/วิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีการรว่มมือกับ องคก์รภาคีภาคประชาชน เครือข่ายที่ท างานดา้นพลังงานทั้ง 4 ภูมิภาค อันจะ
เป็นการสรา้งภูมิคุ้มกัน และสรา้งโอกาสให้กับชุมชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการรองรับการ
พัฒนาแผนพลังงานทดแทนตำ่อไปในอนาคตำ 

3. วัตถุประสงค์   
1

เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพและเตำรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนส าหรับการ
บริหารจัดการการผลิตำพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้นพลังงานให้เกิดหลักสูตำรการเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชน 3

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมาย ส าหรับ
เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ดา้นพลังงานอยา่งถูกตำ้องและเหมาะสมตำามศักยภาพของพื้นที่  4

เพื่อกระตำุ้นและปลูกฝังความรูด้้านพลังงาน ให้มีการตำระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่
ดีอันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชน ตำามหลักเศรษฐกจิพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบ
เทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มข้ึนการใชพ้ลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน

4. ผลผลิต (Output)   
1

เกิดอาสาสมัครพลังงานชุมชนอยา่งน้อยจังหวัดละ 20 คน หรือ 4,000 คน ทั่วประเทศ  2

ครวัเรือนตำ้นแบบจ านวน 2,600 ครวัเรือนสามารถลดการใชพ้ลังงานลงได้ 10% หรือ มีพลังงานทดแทน
เพิ่มข้ึน 10 % 3

มีลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 1.3 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 

ผลลัพธ์ (outcome)  
1

ครวัเรือนตำ้นแบบที่เข้าร่วมโครงการมีจิตำส านึกและมีความตำระหนักในการใช้พลังงาน สามารถลดการใช้
พลังงานลงได้ อยา่งน้อย 200 บาทตำ่อครัวเรือนตำ่อเดือน 2



เกิดการเพิ่มรายไดจ้ากการส่งเสริมเทคโนโลยพีลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตำภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อย 7,400,000 บาทตำ่อปี 

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  
1.อปท.ที่เข้ารว่มโครงการฯ มกีารบรรจุแผนพลังงานเข้าสู่แผนพัฒนา อปท. 2.การใชพ้ลังงานลดลง 1.3 
Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.อปท. หรือ หน่วยงานอื่นมีการจัดสรรงบประมาณในการด านเนินงานส าหรับปีถัดไป 2.เกิดการแลก
เปลี่ยนรู้เรื่องพลังงานชุมชน 3.เกิดแหล่งเรียนรู้ดา้นพลังงานในระดับชุมชน 4.เกิดวิทยากรด้านพลังงาน
ประจ าชุมชน

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ประชาชน กลุ่มชุมชน กลุ่มเกษตำรกร กลุ่มเยาวชน ศูนย์เรียนรู้ประจ าชุมชน กลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์ กลุ่มที่มีหน่วยงานราชการรองรับ  หน่วยงานราชการท้องถ่ิน ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

7. ระยะเวลาดCาเนินโครงการ     01 ตุำลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565        

8. ความสอดคล้อง

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับแรก) 

          ▸ ยุทธศาสตำร์ชาตำิดา้นการสร้างการเตำิบโตำบนคุณภาพชวีิตำที่เป็นมิตำรตำ่อสิ่งแวดล้อม

               -  เป้าหมาย

                      -  3. ใช้ประโยชน์และสรา้งการเตำิบโตำ บนฐานทรพัยากรธรรมชาตำิและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

 
          ▸ ยุทธศาสตำร์ชาตำิดา้นการสร้างการเตำิบโตำบนคุณภาพชวีิตำที่เป็นมิตำรตำ่อสิ่งแวดล้อม

               -  ประเด็น

                      -  3. สรา้งการเตำิบโตำอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตำรตำ่อสภาพภูมิอากาศ

                             -  1. ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับรอง)  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 



8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ดา้น 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใตำ้ยุทธศาสตำร์ชาตำิ ประเด็น การเตำิบโตำอย่างยั่งยืน

8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น                   ไม่มีข้อมูล                        

8.8 แผนของหน่วยงาน  

9. วงเงินงบประมาณท่ีดCาเนินการ   ................90,516,700................ บาท  ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☑    งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตำรง  จ านวนเงิน ....... 90,516,700........ บาท 
☐    งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท 

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท 

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท
☐    อื่นๆ โปรดระบุ

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัตำิงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม
ไตำรมาสที่ 1 ไตำรมาสที่ 2 ไตำรมาสที่ 3 ไตำรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2565 20,737,400 28,732,900 33,012,925 8,033,475 90,516,700

รวมท้ังสิ้น 90516700
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