ใบสมัคร

การคัดเลือกเข้ ารับรางวัลผู้นาอาเซียนด้ านการพัฒนาชนบท
และขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔
ข้อมูล NGO/CSO หรือองค์กรภาคธุรกิ จเอกชน









ชื่อหน่ วยงาน NGO/CSO : มูลนิธพิ ลังทีย่ งยื
ั่ น
ผูป้ ระสานหลัก : นางสาวนภมณฑ์ ชลออยู่
ตาแหน่ ง : พนักงานกิจการเพื่อสังคม
ที่อยู่ : ชัน้ 5 อาคาร 1 บริษทั ปตท.จากัด(มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติอต่อ : 082-492-4988 เบอร์โทรสาร : 02-5373829
อีเมลล์ : napamon.c@pttplc.com
เว็บไซต์ (หากมี): www.psffoundation.com

ประวัติองค์กร









ปี ที่จดั ตัง้ : 31 ตุลาคม 2551
ภูมิหลังการจัดตัง้ : บริษทั ปตท.จากัด(มหาชน) ได้ก่อตัง้ ขึน้ โดยจดทะเบียนจัดตัง้ “มูลนิธพิ ลังที่
ยังยื
่ น” เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ภายใต้การสนับสนุ นเงิน
บริจาคจาก บริษทั ปตท.จากัด(มหาชน) และได้รบั การประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศลลาดับที่
806 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2555
วิ สยั ทัศน์ หน่ วยงาน/องค์กร : เป็นองค์กรทีด่ าเนินงานให้สงั คมโดยไม่แสวงหากาไร (Non Profit
Organization) มีเจตนารมณ์แน่ วแน่ ทจ่ี ะร่วมสร้างองค์ความรูก้ บั ชุมชน ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญในการ
ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางสร้สงสรรค์และพัฒนาเพื่อประโยชน์ของชุมชน
สังคมและประเทศ ให้มคี วามเข้มแข็งและเติบโตอย่างยังยื
่ น
จานวนพนักงาน : 13 คน
ขอบเขตกิ จกรรมหรือโครงการ : พลังงานชุมชน สิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน
ความสาเร็จ/รางวัลที่ได้รบั : องค์กรทีม่ ผี ลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์





การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ/ภาคเอกชน/ประชาชน : มูลนิธฯิ เน้นการดาเนินงานโดยอาศัยความ
เชีย่ วชาญด้านต่างๆ ด้านธุรกิจจากภาคเอกชน มาดาเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั กลุ่มคน
ด้อยโอกาส ผ่านความร่วมมือกับทางภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีการประเมินผลและติดตามผ่าน
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยงั มีภาคประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมผ่านโครงการจิตอาสาต่าง ๆ ของ
มูลนิธพิ ลังทีย่ งยื
ั ่ น ดังนัน้ มูลนิธพิ ลังทีย่ งยื
ั ่ น ได้มสี ่วนร่วมกับทุกภาคส่วนมาโดยตลอด
ข้อมูลอื่น ๆ :

มูลนิธพิ ลังทีย่ งยื
ั ่ นมีวตั ถุประสงค์หรือกรอบในการดาเนินงานดังนี้
1.ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นพลังงาน การอนุรกั ษ์
พลังงาน ตลอดจนอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เกิดองค์ความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อมของประเทศอย่างยังยื
่ น
2. ส่งเสริม สนับสนุ น การจัดการด้านพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก พลังงานในชุมชน การ
อนุรกั ษ์พลังงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้พงั งาน และ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ ความสามารถในการพึง่ พาตนเองด้านพลังงานทัง้ ในระดับสังคม และ
ชุมชนท้องถิน่
3. ส่งเสริม สนับสนุ น การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนของชาติ ควบคู่ไปกับการ
ปลูกฝงั จิตสานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณธรรม เพื่อช่วยสร้างบุคลากรทีด่ แี ละมีคุณภาพ
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ นต่อไป
4.เพื่อดาเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิ จกรรม/โครงการที่ประสบความสาเร็จด้านการพัฒนาชนบท/ชุมชน/การส่งเสริ ม/
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการขจัดความยากจน
1.โครงการพลังใจในมือคุณ





ชื่อกิ จกรรม/โครงการ : โครงการพลังใจในมือคุณ
ระยะเวลาการดาเนิ นการ : ตัง้ แต่ 2558 - จนถึงปจั จุบนั
สถานที่ดาเนิ นการ
: สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถานคุม้ ครองคนไร้ทพ่ี ง่ึ หญิง/ชาย
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กบั เด็กด้อยโอกาส พร้อมทีจ่ ะกลับคืนสู่สงั คมอย่างมีคุณภาพ
2. เพิม่ ทักษะในการทางานให้แก่พเ่ี ลีย้ งในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
3. พัฒนาฝีมอื ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพให้แก่คนไร้ทพ่ี ง่ึ
4. สร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของคนไร้ทพ่ี ง่ึ

5. สร้างต้นแบบด้านธุรกิจเพื่อสังคมสาหรับสร้างการเปลีย่ นแปลง ขจัดความยากจน เพิม่ การ
พึง่ พาตนเองได้ของกลุ่มคนด้อยโอกาส ให้ไม่กลับสู่วงจรการดูแลของภาครัฐบาล




กลุ่มเป้ าหมาย : ผูด้ อ้ ยโอกาสภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
่
มนุษย์
ลักษณะการดาเนิ นงาน :

โครงการพลังใจในมือคุณเป็ นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้แก่คนไร้ทพ่ี ง่ึ และผูด้ อ้ ยโอกาส
พร้อมทัง้ พัฒนากลับคืนสู่สงั คมอย่างมีคุณภาพ โดยสถานีบริการน้ามันเชือ้ เพลิงแบบสวัสดิการของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ บริเวณหน้าสถานคุม้ ครองคนไร้ทพ่ี ง่ึ หญิงธัญบุร ี อาเภอธัญบุร ี จ.ปทุมธานี
จะเป็ นสถานีตน้ แบบทีส่ ร้างโอกาสให้แก่ผไู้ ร้ทพ่ี ง่ึ และผูด้ อ้ ยโอกาส ได้ฝึกทักษะอาชีพและสร้างรายได้
ผ่านร้านสะดวกซือ้ และร้านคาเฟ่ อเมซอน รวมทัง้ อาคารพลังใจในมือคุณ ที่ ปตท. สร้างให้เพื่อเป็ นทีจ่ ดั
แสดงและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของคนไร้ทพ่ี ง่ึ และผูด้ อ้ ยโอกาส นอกจากนี้ภายในสถานีบริการน้ ามัน
ดังกล่าวยังมีแปลงผักอินทรียเ์ พื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกซือ้ สินค้าคุณภาพ
โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดังนี้
1.กระทรวงการพัฒนาสังและความมันคงของมนุ
่
ษย์ (พม.)
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สถานคุ้มครองคนไร้ทพ่ี ง่ึ ชาย-หญิง)
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร)
2.บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
3.บริษทั สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
4.บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จากัด
5.มูลนิธพิ ลังทีย่ งยื
ั่ น
โดยมูลนิธพิ ลังทีย่ งยื
ั ่ น ทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพให้กบั กลุ่มด้อยโอกาส และประสานงาน
โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์


ผลลัพธ์/ผลผลิ ต/ผลกระทบ

:

ผลลัพธ์ – สร้างการเปลีย่ นแปลงให้กบั กลุ่มคนด้อยโอกาสทีเ่ ข้ารับบริการจากภาครัฐ ให้กลับสู่
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความยากจนและสร้างการพึง่ พาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต –
1.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ คือเด็กหญิงในการดูแลของสถานแรกรับบ้านธัญญพร จานวน. 10 คน ได้เข้า
ฝึกงานที่ jiffy และ café amazon และการฝึกอาชีพในห้องเรียนเบเกอรี่ จานวน 40 คน คนไร้ทพ่ี ง่ึ จาก
สถานคุม้ ครองคนไร้ทพ่ี ง่ึ หญิงทีเ่ ข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพหัตถกรรมจากหญ้าแฝก จานวน 30 คน
ผลกระทบ –

ด้านสังคม:
1.
2.
3.
4.

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ได้พฒ
ั นาทักษะทางสังคมและอาชีพ
ต้นแบบหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เพื่อสามารถนาไปขยายผลได้
ต้นแบบสถานีบริการน้ามันเชือ้ เพลิงเพื่อสังคม สาหรับกลุ่มคนด้อยโอกาส
ต้นแบบกลุ่มคนด้อยโอกาส ทีจ่ ะกลับเป็นแรงบันดาลใจสู่คนด้อยโอกาส ให้กลับคืนสังคม
อย่างมีคุณภาพ

ด้านเศรษฐกิจ :
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ได้รบั ค่าตอบแทน และจัดตัง้ กองทุน เพื่อเป็นเงินสาหรับดูแลและเป็นต้นทุน
ในการเริม่ ใช้ชวี ติ หลังจากออกจากการคุม้ ครองของภาครัฐ โดยเฉลีย่ ได้รบั รายได้เป็นจานวน 30,000ต่อ
คนต่อปี หากดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้ประมาณ 1,200,00
บาทต่อปี
สาหรับการฝึกอาชีพจากห้องเรียนเบเกอรี่ ได้มกี ารวางจาหน่ ายและสร้างรายได้ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
อบรมอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้เด็กทีต่ อ้ งออกจากสถานฯ สามารถไปสร้างอาชีพเลีย้ งตัวเองได้ในอนาคต
ด้านสิง่ แวดล้อม:
ปลูกฝงั จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อมให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ ผ่านกิจกรรมแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก
ใช้ครัง้ เดียว


ความสาเร็จ:
1. การฝึกงานเด็ก จานวน 10 คน ในร้านสะดวกซือ้ JIFFY และร้านคาเฟ่อเมซอน
2. การฝึกอาชีพจากห้องเรียนเบเกอรี่ เด็กด้อยโอกาสจานวน 40 คน พีเ่ ลีย้ ง จานวน 5 คน

3. คนไร้ทพ่ี ง่ึ จากสถานแรกรับเด็กหญิงทีเ่ ข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพหัตถกรรมจากหญ้าแฝก
จานวน 30 คน
4. หลักสูตรปรับเปลีย่ นพฤติกรรม จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึง่ ผลจากการดาเนินงานพบว่าหลังผ่านการอบรม เด็กด้อยโอกาสมี Self-esteem ทีจ่ ะกลับสู่สงั คม
เพิม่ ขึน้ ทุกคน รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.28 หลังอบรม



5. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ
6. เด็กด้อยโอกาสพัฒนาเป็ นต้นแบบสร้างการเปลีย่ นแปลง ให้กบั เด็กด้อยโอกาสอื่น ๆ
7. เกณฑ์การประเมินและพิจารณา การคัดเลือกเด็กด้อยโอกาส ในการเข้าร่วมฝึกอาชีพ
ร่วมกับภาคธุรกิจ
8. สถานีบริการน้ ามันเพื่อสังคม ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
ซึง่ เป็นสถานีบริการน้ามันสาหรับพัฒนาคนด้อยโอกาสแห่งแรก
ความสาเร็จ : องค์กรทีม่ ผี ลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์



รูปถ่าย/วิ ดีโอ/และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่นาเสนอ :
(ตามไฟล์แนบ)

2.โครงการพลังงานชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง










ชื่อกิ จกรรม/โครงการ : พลังงานชุมชน เพื่อการพึง่ พาตนเอง
ระยะเวลาการดาเนิ นการ : ตัง้ แต่ 2557 - จนถึงปจั จุบนั
สถานที่ดาเนิ นการ
: ชุมชนในพืน้ ทีด่ อ้ ยโอกาสและโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร
วัตถุประสงค์
: เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงการบริการขัน้
พืน้ ฐานด้านพลังงานของภาครัฐ หรือเข้าถึงไฟฟ้าแต่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่าง
ยังยื
่ น โดยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานทดแทนในระดับชุมชนผ่านการใช้เทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ พร้อมทัง้ องค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้ชุมชนพึง่ พาตนเองได้ในเรือ่ งพลังงาน
กลุ่มเป้ าหมาย
: พืน้ ทีด่ อ้ ยโอกาสด้านพลังงาน
ลักษณะการดาเนิ นงาน :
1. คัดเลือกพืน้ ที่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของมูลนิธพิ ลังทีย่ งยื
ั ่ น (เอกสารแนบ เกณฑ์การคัดเลือก
พืน้ ทีข่ องมูลนิธพิ ลังทีย่ งยื
ั ่ น)
2. ลงพิจารณาพืน้ ที่ สอบถามความต้องการของชุมชน และประเมินศักยภาพพืน้ ทีใ่ นด้านพลังงาน
ทดแทนและประเมินความคุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการฯ โดยความเข้มแสงอย่างน้อย
700 วัตต์ต่อตารางเมตร และความคุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์ ไม่เกิน 7 ปี (เอกสารแนบ ข้อมูล
การพิจารณาการคุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์)
3. ให้ความรู้ และช่วยเหลือในการติดตัง้ ระบบพลังงานทดแทนทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีน่ นั ้ เช่นระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบตะบันน้า รวมถึงการบารุงรักษาระบบพลังงาน
ทดแทน
4. ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกปี
ผลลัพธ์/ผลผลิ ต/ผลกระทบ :

ผลลัพธ์ – ชุมชนมีเข้าถึงพลังงาน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของชาวบ้านในชุมชนให้ดขี น้ึ
ผลผลิต – ได้พน้ื ทีต่ น้ แบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า รวมทัง้ สิน้ 21 พืน้ ที่
ขนาดกาลังผลิตไฟฟ้ารวม 332,150 กิโลวัตต์ และระบบตะบันน้ า 1 พืน้ ที่
ผลกระทบ –
ด้านสังคม: ชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าถึงพลังงาน ลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน เพื่อ
นาไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมภายในพืน้ ที่ ตลอดจนเกิดองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการและการ
บารุงรักษาด้านพลังงานชุมชนภายในพืน้ ทีข่ าดแคลน

ด้านเศรษฐกิจ : จากโครงการ 21 โครงการ สามารถลดค่าใช้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1,328,600
บาทต่อปี และชุมชนสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิม่ ศักยภาพในการทาการเกษตร หรือประกอบ
อาชีพเพื่อเพิม่ รายได้ ผ่านการนาพลังงานทดแทนไปสูบน้า เป็นต้น
ด้านสิง่ แวดล้อม : โครงการส่งเสริมให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก134.31 tCO2 /ปี
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี) ผ่านการเปลีย่ นจาการใช้น้ามันเป็ นพลังงานทดแทน


ความสาเร็จ

:

1. ความสาเร็จ 21 พืน้ ที่ โดยจาแนกข้อมูลพลังงานทดแทน ดังนี้
- การติดตัง้ Solar Cell สาหรับลดค่าไฟฟ้า
8
พืน้ ที่
- การติดตัง้ Solar Cell สาหรับการสูบน้า
7
พืน้ ที่
- การติดตัง้ Solar Cell สาหรับการส่องสว่าง
2
พืน้ ที่
- การติดตัง้ Solar Cell สาหรับศูนย์การเรียนรู้
2
พืน้ ที่
- การติดตัง้ Solar Cell และตะบันน้ าสาหรับสูบน้า
1
พืน้ ที่
- การติดตัง้ Solar Cell สาหรับสูบน้าและการส่องสว่าง
1
พืน้ ที่
ผลิตไฟฟ้าได้ 332,150 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั่
อปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1,328,600 บาทต่อปี ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 134.31 tCO2 /ปี และชาวบ้านในพืน้ ทีช่ นบททีไ่ ด้รบั ประโยชน์ประมาณ
4,000 คน
นอกจากนี้โครงการพลังงานชุมชน คือกระบวนการในการทางานร่วมกับชุมชน ในทุกขัน้ ตอน
ตัง้ แต่เริม่ การดาเนินงาน และในแต่ละพืน้ ที่ จะเป็ นการออกแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนทีเ่ หมาะสม
กับพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ โดยเฉพาะ หรือแบบ Tailor made รวมทัง้ มีการอบรมให้ชุมชนในพืน้ ทีส่ ามารถดูแลและ
บารุงรักษา ตลอดจนผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการด้านพลังงานและกองทุนพลังงาน ทดแทนในพืน้ ที่
ทีด่ าเนินการ เพื่อให้ชุมชนพึง่ พาตนเองได้อย่างยังยื
่ น
2. รางวัลทีเ่ คยได้รบั
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับระบบผลิตน้าประปาชุมชน
ณ ชุมชนตาบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ได้รบั รางวัลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จัดขึน้ โดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
 รูปถ่าย/วิ ดีโอ/และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการที่ นาเสนอ :
(ตามไฟล์แนบ)

