
แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 ชื่อโครงการ โครงการการสรา้งความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารเพื่อเจตคติทีด่ีต่อการขับเคลื่อนงาน

พลังงานในชุมชน

                   โครงการตอ่เน่ือง                  โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส&านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส&านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  กระทรวง
พลังงาน

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-นามสกุล นางสาว ฉัตรแกว้  เพ็ญศริิ    โทรศัพท์ 0875111142
โทรสาร      -          E-mail address  chatkaewph@energy.go.th 

2. หลักการและเหตุผล
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส&าคัญในการตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นปัจจัยพื้น
ฐานการผลติในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม โดยความต้องการใช้พลังงานของมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนใน
ทุกๆ ปี อันเน่ืองมาจากปริมาณประชากรที่เพิ่มมากข้ึน รวมถึงความต้องการพัฒนาทางดา้นเศรษฐกิจที่มี
มากข้ึน ลว้นจ&าเป็นต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ซ่ึงสวนทางกับแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เริ่มหมดไปและเมื่อเกิด
วิกฤตการณ์ขาดแคลนน&้ามัน ปัญหาที่ต้องเกิดข้ึนควบคู่กันเสมอก็คือ วิกฤตการณร์าคาน&้ามัน ซ่ึงปัจจุบันมี
ภาวะที่ผันผวนอย่างมากทั้งในเรื่องของราคาและการทีต่้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนในอนาคตอันใกล้น้ี
ยุทธศาสตร์ดา้นพลังงาน (พ.ศ. 2561–2565) ทีส่&าคัญ คือการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความตอ้งการ มี
ความมั่นคงและส่งเสริมการลงทุนก&าหนดกลยุทธ์ ประการหน่ึง คือ สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดหาพลังงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงการท&าความ
เข้าใจกับเยาวชนและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นทีพ่ัฒนาโครงการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพลังงานที่ยังยื่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มที่มีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในการพัฒนา
พลังงานเพื่อสนองความต้องการตามศักยภาพของพื้นที่ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปัจจัยส&าคัญทีจ่ะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดา้นพลังงานก็คอื ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดตี่องานพลังงานของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน กองศกึษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานไดร้ับการจดัสรรงบ
ประมาณ เพื่อด&าเนินโครงการการความรู้ความเข้าใจและเจตคติทีด่ีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน
โดยมพีื้นที่ด&าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ&านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัด
ก&าแพงเพชร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัระนอง และจังหวดักระบ่ี การด&าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ&านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวดัยโสธร จังหวัดล&าปาง และจังหวัดภูเก็ต และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีก
จ&านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวดัเชียงใหม่ จังหวดันครสวรรค์ จังหวดัอุดรธานี จังหวดับุรีรัมย์ และจังหวดั
นครปฐม รวมทั้งหมดจ&านวน 13 จังหวัด โดยมุ่งเน้นการสรา้งความเข้าใจและพัฒนาเจตคตทิี่ดีต่องาน
พลังงานและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพลังงานของกระทรวงพลังงาน เข้าใจความส&าคัญและจ&าเป็น
ของพลังงานกับการด&าเนินชีวิต นโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานของรัฐและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตร



กับสิ่งแวดล้อม ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนกลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน กลุ่ม
แกนน&า/ผู้น&า กลุ่มประชาชน/กลุ่มอาชพีต่างๆ หน่วยงานราชการ องค์กรตา่งๆ ในระดับจังหวัดและนัก
สื่อสารดา้นพลังงาน ดังน้ัน เพื่อให้กระบวนการการสรา้งความรู้ความเข้าใจและเจตคติทีด่ีต่อการขับเคลื่อน
งานพลังงานในชุมชนเกิดความตอ่เน่ืองและยั่งยืน พร้อมทั้งทบทวนวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ
สรา้งความเข้าใจและเจตคติที่ดตี่อพลังงาน เพื่อให้ไดก้ระบวนการสรา้งความเข้าใจและเจตคติดตี่อพลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟา้ฐาน จึงมีความประสงค์ที่จะจดัท&า
โครงการ“การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติทีด่ีต่อการขับเคลื่อน
งานพลังงานในชุมชน” ข้ึนเพื่อรว่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย 
ดว้ยการสนับสนุนการสรา้งการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนทั้งในด้านการจดัหาพลังงาน และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยมีพื้นที่ด&าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อความต่อเน่ืองและยั่งยืน
รวมทั้งหมด จ&านวน 13 จังหวัด

3. วัตถุประสงค์   
1.เพื่อศึกษา ส&ารวจทบทวนวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการสร้างความเข้าใจและเจตคติทีด่ีต่อพลังงาน
ในพื้นที่เป้าหมาย ประจ&าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จ&านวน 8 จังหวัดเดิม 2.เพื่อเสริมสรา้งความรู้
ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารดา้นพลังงานเพื่อเจตคติทีด่ีต่อการขับเคลื่อนงาน พลังงานในชุมชนให้เกิด
ความต่อเน่ืองและยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมาย ประจ&าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ&านวน 5 จังหวัดเดิม และ 5 
จังหวัดใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นนักสื่อสารดา้น
พลังงาน ดา้นการสื่อสารนโยบายพลังงานในระดับชุมชน ให้สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย
พลังงานในมิติตา่งๆ โดยให้เป็นผู้ส่งผ่านความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และให้ข้อมูลข่าวสารที่
ตรงประเด็นและเหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย ประจ&าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ&านวน 5 จังหวัดเดิม 
และ 5 จังหวัดใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.เพื่อสรา้งการยอมรับและให้ความไว้วางใจต่อนโยบายการ
พัฒนาพลังงานผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคสว่นต่างๆ

4. ผลผลิต (Output)   
1 จังหวัดเป้าหมาย จ&านวน 18 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  2 คู่มือต้นแบบการท&ากิจกรรม
การสรา้งความเข้าใจและเจตคติที่ดตี่อพลังงาน เพื่อความยั่งยืนและมีความเหมาะสมกับ 8 จังหวัดเดิม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  3. เยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมเรียนรู้
กิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกวา่ 1000 คน (10 จังหวัด ประกอบด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ&านวน 5 จังหวัดเดิม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ&านวน 5 จังหวัดใหม่)  4. ผู้น&า/แกนน&าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ ไม่น้อยกว่า 1000 คน (10 จังหวัด 
ประกอบด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ&านวน 5 จังหวัดเดิม และในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จ&านวน 
5 จังหวัดใหม่)  5. มีนักสื่อสารพลังงานที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานใน
ระดับชุมชน จังหวัดละไม่น้อยกว่า 20 คน (รวมไม่น้อยกว่า 200 คน)  6.มีเครือข่ายดา้นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ดา้นพลังงานไม่น้อยกว่า 4,000 คน  7.มีหลักสตูรส&าหรับการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร



พลังงาน ดา้นการสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานในระดับชุมชน  8. มีฐานข้อมูลนักสื่อสารพลังงาน ในพื้นทีท่ั้ง
10 จังหวัด (ประกอบด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ&านวน 5 จังหวัดเดิม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ&านวน 5 จังหวัดใหม่) พร้อมจัดท&า Platform เพื่อการเข้าถึงข้อมูลนักสื่อสารพลังงานที่สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง

ผลลัพธ์ (outcome)  
1.ประชาชนในภาคส่วนตา่งๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 18 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจและเจตคติทีด่ีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน  2.นักสื่อสารพลังงานที่ได้รับการ
พัฒนาศกัยภาพด้านการสือ่สารเชิงนโยบายพลังงานในระดับชุมชนสามารถน&านโยบายพลังงานไปสื่อสาร/
ถ่ายทอดให้ประชาชนเพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจและเจตคติทีด่ีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานของชาติได้  
3.หลักสูตรพื้นฐานทัว่ไป ส&าหรับการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารพลังงาน ด้านการสื่อสารเชิงนโยบาย
พลังงานในระดับชุมชน  4.สรา้งการยอมรับและโอกาสในการพัฒนาพลังงานตามนโยบายของชาติได้

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ&านวน 5 จังหวัดเดิม และ จ&านวน 5 จังหวัดใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.เยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เข้ารว่มเรียนรู้กิจกรรมตามโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มข้ึนหลังเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2.ผู้น&า/แกนน&าชุมชนและประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนหลังเข้าร่วมกจิกรรม ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90 3.หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มข้ึนหลังเข้าร่วมกจิกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 4.นักสื่อสารดา้นพลังงานที่ผา่นการอบรมฯ สามารถน&า
นโยบายพลังงานไปสื่อสาร/ถ่ายทอดให้ประชาชนในละแวกบ้านที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90 1.ด&าเนินการในชุมชนภายในจังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 จ&านวน 18 จังหวัด
2.มีการปรับปรุงกระบวนการสรา้งความเข้าใจและเจตคติทีด่ีต่อพลังงานที่เหมาะสมกับ 8 จังหวัดเดิม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-62 3.เยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมเรียนรู้
กิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกวา่ 1000 คน (จ&านวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ&านวน 5 จังหวัดเดิม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ&านวน 5 จังหวัดใหม่) 4.ผู้น&า/แกนน&า
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เข้ารว่มกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ ไม่น้อยกวา่ 1000 คน (10
จังหวัด ประกอบด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ&านวน 5 จังหวัดเดิม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ&านวน 5 จังหวัดใหม่) 5.มีนักสื่อสารพลังงานที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเชิงนโยบาย
พลังงานในระดับชุมชน จังหวัดละไม่น้อยกว่า 20 คน (รวมไม่น้อยกว่า 200 คน) 6.มีเครือข่ายด้านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ดา้นพลังงานไม่น้อยกว่า 4,000 คน 7.มีหลักสตูรส&าหรับการพัฒนาศักยภาพนัก
สื่อสารพลังงาน ดา้นการสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานในระดับชุมชน 8.มีฐานข้อมูลนักสื่อสารพลังงาน ใน
พื้นที่ทั้ง 10 จังหวัด (ประกอบด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ&านวน 5 จังหวัดเดิม และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ&านวน 5 จังหวัดใหม่) พร้อมจัดท&า Platform เพื่อการเข้าถึงข้อมูลนักสื่อสาร
พลังงานที่สะดวก รวดเรว็ และถูกต้อง



5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
กระบวนการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดตี่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนเกิดความต่อ
เน่ืองและยั่งยืนของ 13 จังหวัดเดิม และขยายผลและต่อยอดสู่ 5 จังหวัดใหม่เพื่อให้เกิดการครอบคลุม
ชุมชนพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ความส&าคัญต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน พรอ้มการสรา้งและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นนักสื่อสารพลังงาน ด้านการสื่อสารนโยบายพลังงานในระดับชุมชน

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
1) กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่  2) กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียนในพื้นที่  3) กลุ่มแกนน&า/ผู้น&าในพื้นที่  4)
กลุ่มประชาชน/กลุ่มอาชพีต่างๆ ในพื้นที่  5) กลุ่มหน่วยงานราชการ องคก์รต่างๆ ในระดับจังหวัดในพื้นที่ 
6) กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักสื่อสารพลังงาน ดา้นการสื่อสารนโยบายพลังงานในระดับชุมชน

7. ระยะเวลาดCาเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565        

8. ความสอดคล้อง

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับแรก) 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  เป้าหมาย

                      -  1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  ประเด็น

                      -  4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

                             -  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับรอง)  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ดา้น 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น                   ไม่มีข้อมูล                        



8.8 แผนของหน่วยงาน  

9. วงเงินงบประมาณท่ีดCาเนินการ   ................18,203,200................ บาท  ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☑    งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง  จ&านวนเงิน ....... 18,203,200........ บาท 
☐    งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จ&านวนเงิน ............. บาท 

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

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ&านวนเงิน ............................. บาท
☑    อื่นๆ โปรดระบุ
 จ&านวนเงิน …….0…….. บาท 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2565 5,460,960 3,640,640 7,281,280 1,820,320 18,203,200

รวมท้ังสิ้น 18203200
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