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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2567 ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2560 ข้อ 18 ก าหนดว่า โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในความตามมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเป็นโครงการที่มีสิทธิขอรับ
การส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุน  หรือมีลักษณะในการอนุรักษ์พลั งงานตามความในมาตรา 40  
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากการอนุรักษ์พลังงานในโครงการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และต้องสอดคล้องกับแผนพลังงาน และเป็นไปตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข โดยแยกแต่ละแผนงานและกลุ่มงานได้ ดังนี้ 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

  สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยก าหนดจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
รายภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ  ภาคบ้านที่อยู่อาศัย และภาคการขนส่ง  
ดังนั้น ส.กทอ. ได้จัดท าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามกลุ่มงานดังนี้ 

1. กลุ่มงานตามกฎหมาย 
2. กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
3. กลุ่มงานสาธิต และต้นแบบ 
4. กลุ่มงานการสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
6. กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมเศรษฐกิจฐานราก  

โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้ 

1. กลุ่มงานตามกฎหมาย 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นโครงการที่มีลักษณะก ากับภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐาน หรืออ านวยการ การปฏิบัติในลักษณะของการสนับสนุน
การใช้กฎหมาย ระเบียบ เพ่ือบังคับให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุม 

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) ส าหรับออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส่งผลต่อการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

(2) ต้องเป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับก าหนดไว้ 

(3) ก า หนดหรื อ รั บ ร อ งม า ต ร ฐ านสิ น ค้ า ที่ แ ส ด งถึ ง ก า ร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

**หมายเหตุ ต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีภารกิจก ากับหรือ
หน้าที่บังคับใช้ทางกฎหมาย 
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2. กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นเงินช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในการค้นคว้าวิจัย น าไปสู่ 
การมีเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี การประกอบการที่เกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบใหม่ เพ่ือน าไปสู่การเป็นต้นแบบ
ส าหรั บน า ไปด า เนิ นการในรูปแบบกา รอนุ รั กษ์พลั ง งาน  
หรือการจับคู่เชิงธุรกิจ 

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) งานวิจัยที่จับคู่เชิงธุรกิจกับเอกชนที่พร้อมน าผลการวิจัย 

ไปด าเนินการทางธุรกิจ 

(2) ผลการวิจัยต้องมีผลที่ท าให้หน่วยงานรัฐสามารถน าไปออก
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ให้กิจการประเภทเดียวกัน
ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

(3) การวิจัยต้องมีโอกาสน าไปขยายผลในรูปแบบการบรรจุ 
ในหลักสูตรเพ่ือการศึกษา หรือบังคับใช้ในหน่วยงานของ
ตนเองที่มีแนวโน้มน ามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

(4) ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เคยมี โครงการที่ลักษณะเช่นเดียวกันวิจัยมาก่อน 

3. กลุ่มงานสาธิต และต้นแบบ 

 (1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นโครงการที่ยังไม่ เคยน าไป
ด าเนินการ หรือยังไม่มีผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน หรือมีลักษณะ
สนับสนุนนวัตกรรมใหม่วิธี การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ 
เทคโนโลยีล้ าสมัยที่ยังไม่มีลักษณะเชิงประจักษ์ให้มีโอกาสน ามา
เผยแพร่ และขยายผลในโอกาสต่อไป 

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) นวัตกรรมจากงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จ และมีความ

ประสงค์จะพัฒนาไปเป็นต้นแบบส าหรับการขยายผล 
เชิงประจักษ์ 

(2) ต้องเป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และต้องเป็นเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์
ที่ยังไม่เคยมีผลของการแก้ปัญหาในการเพ่ิมประสิทธิภาพอันเป็น
ที่ประจักษ ์และยอมรับอย่างกว้างขวางมาก่อน 

(3) มีลักษณะสาธิตในพ้ืนที่ เฉพาะ มีศักยภาพที่แตกต่างกัน  
มีลักษณะบริหารจัดการในสังคมที่แตกต่างกัน และยังไม่เคย
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นมาก่อน ใช้เป็นต้นแบบน าไปขยายผลให้
หน่วยงานต่าง ๆ 
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4. กลุ่มงานการสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นโครงการที่มีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม สัมมนา รณรงค์
เผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการด้านการอนุรักษ์
พลั ง ง านที่ มี ผ ลสั มฤทธิ์ ที่ ดี  ภ าย ใต้ ภ า รกิ จหรื อแผนงาน 
ของกระทรวงพลังงานที่สมควรได้รับการเผยแพร่แก่สาธารณะชน  

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) กิจกรรมเผยแพร่ผลงานโครงการ ที่ เ กี่ ยวกับการ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ประสบความส าเร็จ และเป็น
เป้าหมายในการน าไปสู่การขยายผลหรือท าให้ประชาชนเข้าใจ
หรือมีทัศนคติที่ดีต่อกระทรวงพลังงาน 

(2) สื่อที่จะใช้ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถวัดผลการรับสื่อได้อย่างชัดเจน 

5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน โครงการที่มีลักษณะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญ ส าหรับน าไปเป็นส่วนหนึ่งในกลไกของ 
การพัฒนาหรือสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และให้หมาย
รวมถึ งการสนับสนุนทุนวิจั ย  ทุนการศึกษา แก่นั กศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) บุคลากรของกระทรวงพลังงานได้รับการพัฒนายกระดับ 

ขีดความสามารถ และมีความเชี่ ยวชาญด้านการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

(2) บุคลากรผู้ปฏิบัติหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้รับ 
การพัฒนายกระดับขีดความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

(3) ทุนการศึกษา วิจัยค้นคว้าแก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในระบบ
การศึกษาหรือเพ่ือการพัฒนายกระดับขีดความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
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6. กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มเศรษฐกิจฐานราก  

    6.1 ส าหรับโครงการทั่วไป 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน      เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการในพระราชด าริ ให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล/ 
ชายขอบ/พื้นที่ไฟฟ้าที่ไม่สามารถเข้าถึง อาจจะมีข้อจ ากัดเนื่องจาก
อยู่ในพื้นท่ีป่าสงวน/ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่อยู่ในแผนการขยายเขตของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้ครัวเรือนต่าง ๆ ไม่สามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้การด ารงชีวิตเกิดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงโอกาสทางสังคมต่าง ๆ จึงควรให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
ไฟฟ้าเพ่ือพ่ึงพาตนเองในระดับที่ไม่เกินกฎหมายก าหนด  
     เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ศักยภาพด้านพลังงาน
ของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ในการให้การสนับสนุนด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการใช้พลังงานแบบพ่ึงพาตนเอง และมีโอกาส
เป็นเจ้าของกิจการอย่างเป็นรูปธรรม  

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) สนับสนุนพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็น ขาดแคลน มีความเหลื่อมล้ า 

ประชาชนได้รับประโยชน์ 

(2) ผลักดัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ปลูกฝังค่านิยม
ต่อการมีส่วนร่วมกับผู้น าด้านพลังงาน 

(3) สร้างความมั่นคง ตอบสนองโครงการในพระราชด าริที่มี
เอกสารจากหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

 

    6.2 โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน 

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยส านักส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุม  
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในการให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
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แผนพลังงานทดแทน 

  สนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์
ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน และใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพของการใช้พลังงานรวม
ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้ 

1. กลุม่งานศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นเงินช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในการค้นคว้าวิจัย น าไปสู่ 
การมีเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี การประกอบการที่เกี่ยวกับ 
การผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในรูปแบบ
ใหม่ เพ่ือน าไปสู่การเป็นต้นแบบส าหรับน าไปด าเนินการในรูปแบบ 
การผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกหรือการจับคู่
เชิงธุรกิจ 

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) งานวิจัยที่จับคู่ เชิงธุรกิจกับเอกชนที่พร้อมน าผลการวิจัย 

ไปด าเนินการทางธุรกิจ 

(2) ผลการวิจัยต้องมีผลที่ท าให้หน่วยงานรัฐสามารถน าไปออก
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ให้กิจการประเภทเดียวกัน 
ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

(3) การวิจัยต้องมีโอกาสน าไปขยายผลในรูปแบบการบรรจุ 
ในหลักสูตรเพ่ือการศึกษา หรือบังคับใช้ในหน่วยงานของตนเอง
ที่ มี แนวโน้มน ามาสู่ การผลิตหรื อ ใช้พลั ง งานทดแทนที่ 
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

(4) ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เคยมี โครงการที่ลักษณะเช่นเดียวกันวิจัยมาก่อน 

2. กลุ่มงานสาธิต และต้นแบบ 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นโครงการที่ยังไม่เคยน าไปด าเนินการ  
หรือยังไม่มีผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน หรือมีลักษณะสนับสนุน
นวัตกรรมใหม่วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีล้ าสมัย
ที่ยังไม่มีลักษณะเชิงประจักษ์ให้มีโอกาสน ามาเผยแพร่ และขยายผล
ในโอกาสต่อไป 

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) นวัตกรรมจากงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จ และมีความประสงค์

จะพัฒนาไปเป็นต้นแบบส าหรับการขยายผลเชิงประจักษ ์

(2) ต้องเป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการผลิต
หรือใช้พลังงานทดแทน และต้องเป็นเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่
ยังไม่เคยมีผลของการแก้ปัญหาอันเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
อย่างกว้างขวางมาก่อน 
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(3) มีลักษณะสาธิตในพ้ืนที่ เฉพาะ มีศักยภาพที่แตกต่างกัน  
มีลักษณะบริหารจัดการในสังคมที่แตกต่างกัน และยังไม่เคย
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นมาก่อน ใช้เป็นต้นแบบ น าไปขยายผลให้
หน่วยงานต่าง ๆ 

3. กลุ่มงานการสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เพ่ือน าเสนอผลงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน  
เพ่ือส่งเสริมการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก  
และมีความส าเร็จอย่างดียิ่ง ในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประเทศชาติ และพ่ีน้องประชาชนในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม  
และสื่อต่าง ๆ หลายรูปแบบ 

(2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 

(1) กิจกรรมเผยแพร่ผลงานโครงการที่ เกี่ยวกับการผลิตหรือ 
ใช้พลังงานทดแทนที่ประสบความส าเร็จ และเป็นเป้าหมาย 
ในการน าไปสู่การขยายผลหรือท าให้ประชาชนเข้าใจหรือ 
มีทัศนคติที่ดีต่อกระทรวงพลังงาน 

(2) สื่อที่จะใช้ส่งต้องมีก าลังเพียงพอ และเหมาะสมในการที่จะส่งไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย น ามาสู่การวัดผลที่ชัดเจนที่ ได้รับการ
ตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 

 

4. กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มเศรษฐกิจฐานราก และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   4.1 ส าหรับโครงการทั่วไป 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน      เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการในพระราชด าริ ให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพ้ืนที่ห่ าง ไกล/ 
ชายขอบ/พ้ืนที่ไฟฟ้าที่ไม่สามารถเข้าถึง อาจจะมีข้อจ ากัดเนื่องจาก
อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน/ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่อยู่ในแผนการขยายเขตของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้ครัวเรือนต่าง ๆ ไม่สามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้การด ารงชีวิตเกิดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงโอกาสทางสังคมต่าง ๆ จึงควรให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
ไฟฟ้าเพ่ือพ่ึงพาตนเองในระดับที่ไม่เกินกฎหมายก าหนด  
     เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ศักยภาพด้านพลังงาน
ของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ในการให้การสนับสนุนระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการใช้พลังงานแบบพ่ึงพา
ตนเอง และมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการอย่างเป็นรูปธรรม  
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2) เงื่อนไข ควรเป็นโครงการที่มีลักษณะ และให้ล าดับความส าคัญไว้ดังนี้ 
(1) สนับสนุนพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็น ขาดแคลน มีความเหลื่อมล้ า 

ประชาชนได้รับประโยชน์ 

(2) ผลักดัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ปลูกฝังค่านิยมต่อ 
การมีส่วนร่วมกับผู้น าด้านพลังงาน 

(3) สร้างความมั่นคง ตอบสนองโครงการในพระราชด าริที่มีเอกสาร 
จากหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

 
  4.2 โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน 

                         1) โครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid) เพ่ือให้ไฟฟ้าเข้าถึงทุกพ้ืนที่ทั่วไทย 
ประกอบด้วย 

(1) ระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือชุมชนพ่ึงพาตนเอง (Mini Grid) 
(2) ระบบไฟฟ้าพลังงานเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home)  

     2) สถานีพลังงานชุมชน และกรอบเทคโนโลยีพลังงาน 
       นิยามของ สถานีพลังงานชุมชน : คือ สถานที่หรือกลุ่มที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อุตสาหกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน หรือเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้ว
มีศักยภาพที่จะสามารถน าเทคโนโลยีพลังงานไปส่งเสริม เพ่ือการลดต้นทุนด้านพลังงานในการผลิต น าเศษวัสดุ
ทางการเกษตรหรือของเสียที่เกิดจากผลิตหรือแปรรูปเปลี่ยนเป็นพลังงาน สร้างโอกาสในการแข่งขันซึ่งโครงการ
ภายใต้สถานีพลังงานชุมชนควรมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจรภายใน 3 มิติ คือ 
       ต้นน  า     : การเตรียมความพร้อม การจัดหาวัตถุดิบ การมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย 
       กลางน  า  : กระบวนการ การจัดการ การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
       ปลายน  า : การจัดเก็บ/ขนส่ง/ส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภค และการจัดการของเสียที่เกิดจากผลิต   
           หรือ การน าของเสียมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ 
      ดังนั้นโครงการภายใต้สถานีพลังงานชุมชน ควรมีการส่งเสริมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมิติดังกล่าว 
และเทคโนโลยีพลังงานควรมีตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือการเป็นห่วงโซ่การผลิตในชุมชน  
โดยมีกรอบเทคโนโลยีพลังงานที่จะส่งเสริม ประกอบด้วย 

(1) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(2) เทคโนโลยีการแปรรูป เช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
(3) สถานีผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
(4) เทคโนโลยีห้องเย็นพลังงานทดแทน 
(5) โรงน้ าแข็งพลังงานทดแทน 
(6) เทคโนโลยีชีวมวล เช่น เตาประสิทธิภาพสูงชนิดต่างๆ 
(7) เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ระบบแก๊สชีวภาพ 

  ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยส านักส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในการให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

 


