
ใบสมคัร 

การคดัเลอืกเข้ารับรางวลัผู้น าอาเซียนด้านการพฒันาชนบท 

และขจัดความยากจน คร้ังที่ ๔ 
 

ข้อมลู NGO/CSO หรือองคก์รภาคธรุกิจเอกชน 

 

 ช่ือหน่วยงาน NGO/CSO : มลูนิธพิลงัทีย่ ัง่ยนื 
 ผูป้ระสานหลกั : นางสาวนภมณฑ ์ชลออยู ่

 ต าแหน่ง : พนกังานกจิการเพื่อสงัคม 

 ท่ีอยู่ : ชัน้ 5 อาคาร 1 บรษิทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) 555 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขต
จตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10300 

 เบอรติ์อต่อ :   082-492-4988  เบอรโ์ทรสาร : 02-5373829 

 อีเมลล ์:   napamon.c@pttplc.com 
 เวบ็ไซต ์(หากมี): www.psffoundation.com      

 

ประวติัองคก์ร 
 

 ปีท่ีจดัตัง้ : 31 ตุลาคม 2551 
 ภมิูหลงัการจดัตัง้ : บรษิทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) ไดก่้อตัง้ขึน้ โดยจดทะเบยีนจดัตัง้ “มลูนิธพิลงัที่

ย ัง่ยนื” เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 500,000 บาท ภายใตก้ารสนบัสนุนเงนิ
บรจิาคจาก บรษิทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) และไดร้บัการประกาศเป็นองคก์ารสาธารณกุศลล าดบัที ่
806 ตามประกาศกระทรวงการคลงั เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2555 

 วิสยัทศัน์หน่วยงาน/องคก์ร : เป็นองคก์รทีด่ าเนินงานใหส้งัคมโดยไมแ่สวงหาก าไร (Non Profit 
Organization) มเีจตนารมณ์แน่วแน่ทีจ่ะรว่มสรา้งองคค์วามรูก้บัชุมชน ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัในการ
ใชเ้ป็นตวัขบัเคลื่อนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางสรส้งสรรคแ์ละพฒันาเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
สงัคมและประเทศ ใหม้คีวามเขม้แขง็และเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

 จ านวนพนักงาน : 13 คน 
 ขอบเขตกิจกรรมหรือโครงการ : พลงังานชุมชน สิง่แวดลอ้ม สงัคมและชุมชน 
 ความส าเรจ็/รางวลัท่ีได้รบั : องคก์รทีม่ผีลงานดา้นการพฒันาสงัคมเป็นเลศิ จากกระทรวงพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 

mailto:napamon.c@pttplc.com


 การมีส่วนร่วมกบัภาครฐั/ภาคเอกชน/ประชาชน : มลูนิธฯิ เน้นการด าเนินงานโดยอาศยัความ
เชีย่วชาญดา้นต่างๆ ดา้นธุรกจิจากภาคเอกชน มาด าเนินงานและถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บักลุ่มคน
ดอ้ยโอกาส ผ่านความรว่มมอืกบัทางภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้มกีารประเมนิผลและตดิตามผ่าน
มหาวทิยาลยั นอกจากนี้ยงัมภีาคประชาชนเขา้มารว่มกจิกรรมผ่านโครงการจติอาสาต่าง ๆ ของ
มลูนิธพิลงัทีย่ ัง่ยนื ดงันัน้มลูนิธพิลงัทีย่ ัง่ยนื ไดม้สี่วนรว่มกบัทุกภาคส่วนมาโดยตลอด  

 ข้อมลูอ่ืน ๆ : 

 มลูนิธพิลงัทีย่ ัง่ยนืมวีตัถุประสงคห์รอืกรอบในการด าเนินงานดงันี้ 
 1.ส่งเสรมิ สนบัสนุน การศกึษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังาน การอนุรกัษ์
พลงังาน ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้มของประเทศอยา่งยัง่ยนื 
 2. ส่งเสรมิ สนับสนุน การจดัการดา้นพลงังาน การใชพ้ลงังานทางเลอืก พลงังานในชุมชน การ
อนุรกัษ์พลงังาน ตลอดจนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้กดิการใชพ้งังาน และ
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เพิม่ความสามารถในการพึง่พาตนเองดา้นพลงังานทัง้ในระดบัสงัคม และ
ชุมชนทอ้งถิน่ 
 3. ส่งเสรมิ สนับสนุน การใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่เดก็ และเยาวชนของชาต ิควบคู่ไปกบัการ
ปลกูฝงัจติส านึกดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคุณธรรม เพื่อช่วยสรา้งบุคลากรทีด่แีละมคีุณภาพ 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 4.เพื่อด าเนินการ หรอืรว่มมอืกบัองคก์ารการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 5. ไมด่ าเนินการเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงแต่ประการใด 
 

กิจกรรม/โครงการท่ีประสบความส าเรจ็ด้านการพฒันาชนบท/ชมุชน/การส่งเสริม/

พฒันาคณุภาพชีวิตและการขจดัความยากจน 
 

1.โครงการพลงัใจในมือคณุ 

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ       :  โครงการพลงัใจในมือคณุ 

 ระยะเวลาการด าเนินการ  : ตัง้แต่ 2558 - จนถงึปจัจบุนั  
 สถานท่ีด าเนินการ        : สถานแรกรบัเดก็หญงิบา้นธญัญพร สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่หญงิ/ชาย 
 วตัถปุระสงค ์:                   

 1. เพื่อพฒันาทกัษะอาชพีใหก้บัเดก็ดอ้ยโอกาส พรอ้มทีจ่ะกลบัคนืสู่สงัคมอย่างมคีุณภาพ 
 2. เพิม่ทกัษะในการท างานใหแ้ก่พีเ่ลีย้งในสถานแรกรบัเดก็หญงิบา้นธญัญพร 
          3. พฒันาฝีมอืในการผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพใหแ้ก่คนไรท้ีพ่ ึง่ 
          4. สรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผลติภณัฑข์องคนไรท้ีพ่ ึง่ 



          5. สรา้งตน้แบบดา้นธุรกจิเพื่อสงัคมส าหรบัสรา้งการเปลีย่นแปลง ขจดัความยากจน เพิม่การ
พึง่พาตนเองไดข้องกลุ่มคนดอ้ยโอกาส ใหไ้มก่ลบัสู่วงจรการดแูลของภาครฐับาล  

 กลุ่มเป้าหมาย : ผูด้อ้ยโอกาสภายใตก้ารดแูลของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์

 ลกัษณะการด าเนินงาน    :  

 โครงการพลงัใจในมอืคุณเป็นโครงการพฒันาทกัษะอาชพี ใหแ้ก่คนไรท้ีพ่ ึง่และผูด้อ้ยโอกาส 
พรอ้มทัง้พฒันากลบัคนืสู่สงัคมอยา่งมคีุณภาพ โดยสถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิแบบสวสัดกิารของกรม
พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร บรเิวณหน้าสถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่หญงิธญับุร ีอ าเภอธญับุร ีจ.ปทุมธานี 
จะเป็นสถานีตน้แบบทีส่รา้งโอกาสใหแ้ก่ผูไ้รท้ีพ่ ึง่และผูด้อ้ยโอกาส ไดฝึ้กทกัษะอาชพีและสรา้งรายได ้
ผ่านรา้นสะดวกซือ้และรา้นคาเฟ่ อเมซอน รวมทัง้อาคารพลงัใจในมอืคุณ ที ่ปตท. สรา้งใหเ้พื่อเป็นทีจ่ดั
แสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑข์องคนไรท้ีพ่ ึง่และผูด้อ้ยโอกาส นอกจากนี้ภายในสถานีบรกิารน ้ามนั
ดงักล่าวยงัมแีปลงผกัอนิทรยีเ์พื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพ  
โครงการดงักล่าว เป็นความรว่มมอืของภาคเีครอืข่ายทุกภาคส่วน ดงันี้ 
 1.กระทรวงการพฒันาสงัและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) 
  - กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร (สถานคุ้มครองคนไรท้ีพ่ ึง่ชาย-หญงิ) 
  - กรมกจิการเดก็และเยาวชน (สถานแรกรบัเดก็หญงิบา้นธญัญพร) 
 2.บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
          3.บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิเพื่อสงัคม จ ากดั 
          4.บรษิทั ปตท.บรหิารธุรกจิคา้ปลกี จ ากดั 
          5.มลูนิธพิลงัทีย่ ัง่ยนื 
 โดยมลูนิธพิลงัทีย่ ัง่ยนื ท าหน้าทีพ่ฒันาศกัยภาพใหก้บักลุ่มดอ้ยโอกาส และประสานงาน
โครงการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
 

 ผลลพัธ์/ผลผลิต/ผลกระทบ :  

 ผลลพัธ ์– สรา้งการเปลีย่นแปลงใหก้บักลุ่มคนดอ้ยโอกาสทีเ่ขา้รบับรกิารจากภาครฐั ใหก้ลบัสู่
สงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ขจดัความยากจนและสรา้งการพึง่พาตนเองอยา่งเป็นรปูธรรม   
 ผลผลติ –    
1.ผูเ้ขา้รว่มโครงการ คอืเดก็หญงิในการดแูลของสถานแรกรบับา้นธญัญพร จ านวน. 10 คน ไดเ้ขา้
ฝึกงานที ่jiffy และ café amazon  และการฝึกอาชพีในหอ้งเรยีนเบเกอรี ่จ านวน 40 คน คนไรท้ีพ่ ึง่จาก
สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่หญงิทีเ่ขา้รว่มอบรมฝึกอาชพีหตัถกรรมจากหญ้าแฝก จ านวน 30 คน 
 ผลกระทบ –   
 
 



 ดา้นสงัคม:  

1. ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไดพ้ฒันาทกัษะทางสงัคมและอาชพี 
2.  ตน้แบบหลกัสตูรการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเดก็ เพื่อสามารถน าไปขยายผลได้ 
3. ตน้แบบสถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิเพื่อสงัคม ส าหรบักลุ่มคนดอ้ยโอกาส  
4. ตน้แบบกลุ่มคนดอ้ยโอกาส ทีจ่ะกลบัเป็นแรงบนัดาลใจสู่คนดอ้ยโอกาส ใหก้ลบัคนืสงัคม

อยา่งมคีุณภาพ  

 ดา้นเศรษฐกจิ :  
 ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไดร้บัค่าตอบแทน และจดัตัง้กองทุน เพื่อเป็นเงนิส าหรบัดแูลและเป็นตน้ทุน
ในการเริม่ใชช้วีติ หลงัจากออกจากการคุม้ครองของภาครฐั โดยเฉลีย่ไดร้บัรายไดเ้ป็นจ านวน 30,000ต่อ
คนต่อปี หากด าเนินโครงการอยา่งต่อเนื่องจะสามารถลดค่าใชจ้่ายของภาครฐัได้ประมาณ 1,200,00 
บาทต่อปี  
 ส าหรบัการฝึกอาชพีจากหอ้งเรยีนเบเกอรี ่ไดม้กีารวางจ าหน่ายและสรา้งรายไดใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่ม
อบรมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้เดก็ทีต่อ้งออกจากสถานฯ สามารถไปสรา้งอาชพีเลีย้งตวัเองไดใ้นอนาคต 
 ดา้นสิง่แวดลอ้ม:  
 ปลกูฝงัจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้มใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการ ผ่านกจิกรรมแยกขยะ ลดการใชพ้ลาสตกิ
ใชค้รัง้เดยีว   

 ความส าเรจ็:   

1.  การฝึกงานเดก็ จ านวน  10 คน ในรา้นสะดวกซือ้ JIFFY และรา้นคาเฟ่อเมซอน 

2. การฝึกอาชพีจากหอ้งเรยีนเบเกอรี ่เดก็ดอ้ยโอกาสจ านวน 40 คน พีเ่ลีย้ง จ านวน 5 คน 

 3.  คนไรท้ีพ่ ึง่จากสถานแรกรบัเดก็หญงิทีเ่ขา้รว่มอบรมฝึกอาชพีหตัถกรรมจากหญ้าแฝก 
จ านวน 30 คน 
   4. หลกัสตูรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม จากคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ซึง่ผลจากการด าเนินงานพบว่าหลงัผ่านการอบรม เดก็ดอ้ยโอกาสม ีSelf-esteem ทีจ่ะกลบัสู่สงัคม
เพิม่ขึน้ทุกคน รวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.28 หลงัอบรม 

5. หลกัสตูรพฒันาอาชพี 
6. เดก็ดอ้ยโอกาสพฒันาเป็นต้นแบบสรา้งการเปลีย่นแปลง ใหก้บัเดก็ดอ้ยโอกาสอื่น ๆ 
7. เกณฑก์ารประเมนิและพจิารณา การคดัเลอืกเดก็ดอ้ยโอกาส ในการเขา้รว่มฝึกอาชพี

รว่มกบัภาคธุรกจิ  
8. สถานีบรกิารน ้ามนัเพื่อสงัคม รว่มกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ซึง่เป็นสถานีบรกิารน ้ามนัส าหรบัพฒันาคนดอ้ยโอกาสแห่งแรก  
 ความส าเรจ็ : องคก์รทีม่ผีลงานดา้นการพฒันาสงัคมเป็นเลศิ จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์



 รปูถ่าย/วิดีโอ/และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการท่ีน าเสนอ : 
(ตามไฟลแ์นบ) 

2.โครงการพลงังานชมุชน เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
 ช่ือกิจกรรม/โครงการ       : พลงังานชุมชน เพื่อการพึง่พาตนเอง 

 ระยะเวลาการด าเนินการ  : ตัง้แต่ 2557 - จนถงึปจัจบุนั  
 สถานท่ีด าเนินการ          : ชุมชนในพืน้ทีด่อ้ยโอกาสและโรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดาร 

 วตัถปุระสงค ์                  : เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ ของชุมชนทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึการบรกิารขัน้
พืน้ฐานดา้นพลงังานของภาครฐั หรอืเขา้ถงึไฟฟ้าแต่ไมเ่พยีงพอต่อการพฒันาคุณภาพชวีติอยา่ง
ยัง่ยนื โดยส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารจดัการพลงังานทดแทนในระดบัชุมชนผ่านการใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นพลงังานทดแทนทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีน่ัน้ ๆ พรอ้มทัง้องคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการ เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพ ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหชุ้มชนพึง่พาตนเองไดใ้นเรือ่งพลงังาน 

 กลุ่มเป้าหมาย                : พืน้ทีด่อ้ยโอกาสดา้นพลงังาน 
 ลกัษณะการด าเนินงาน    :  

1. คดัเลอืกพืน้ที ่ผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืกของมลูนิธพิลงัทีย่ ัง่ยนื (เอกสารแนบ เกณฑก์ารคดัเลอืก
พืน้ทีข่องมลูนิธพิลงัทีย่ ัง่ยนื)  

2. ลงพจิารณาพืน้ที ่สอบถามความตอ้งการของชุมชน และประเมนิศกัยภาพพืน้ทีใ่นดา้นพลงังาน
ทดแทนและประเมนิความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการฯ โดยความเขม้แสงอยา่งน้อย 
700 วตัตต่์อตารางเมตร และความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์ไมเ่กนิ 7 ปี (เอกสารแนบ ขอ้มลู
การพจิารณาการคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร)์  

3. ใหค้วามรู ้และช่วยเหลอืในการตดิตัง้ระบบพลงังานทดแทนทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีน่ัน้ เช่นระบบ
ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ระบบตะบนัน ้า รวมถงึการบ ารงุรกัษาระบบพลงังาน
ทดแทน 

4. ตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 ผลลพัธ/์ผลผลิต/ผลกระทบ :  

 ผลลพัธ ์– ชุมชนมเีขา้ถงึพลงังาน ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของชาวบา้นในชุมชนใหด้ขีึน้ 
 ผลผลติ – ไดพ้ืน้ทีต่น้แบบการใชพ้ลงังานแสงอาทติยใ์นการผลติไฟฟ้า รวมทัง้สิน้ 21 พืน้ที ่
ขนาดก าลงัผลติไฟฟ้ารวม 332,150 กโิลวตัต ์และระบบตะบนัน ้า 1 พืน้ที ่
          ผลกระทบ –   
          ดา้นสงัคม: ชุมชนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ สามารถเขา้ถงึพลงังาน ลดค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังาน เพื่อ
น าไปพฒันาคุณภาพชวีติทีเ่หมาะสมภายในพืน้ที ่ตลอดจนเกดิองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการและการ
บ ารงุรกัษาดา้นพลงังานชุมชนภายในพืน้ทีข่าดแคลน  



 ดา้นเศรษฐกจิ : จากโครงการ 21 โครงการ สามารถลดค่าใชป้ระหยดัค่าไฟฟ้าได ้1,328,600  
บาทต่อปี และชุมชนสามารถลดตน้ทุนดา้นพลงังานและเพิม่ศกัยภาพในการท าการเกษตร หรอืประกอบ
อาชพีเพื่อเพิม่รายได ้ผ่านการน าพลงังานทดแทนไปสบูน ้า เป็นต้น  
         ดา้นสิง่แวดลอ้ม : โครงการส่งเสรมิใหเ้กดิการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก134.31 tCO2 /ปี  
(ตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปี) ผ่านการเปลีย่นจาการใชน้ ้ามนัเป็นพลงังานทดแทน  

 ความส าเรจ็ :   

         1. ความส าเรจ็  21 พืน้ที ่  โดยจ าแนกขอ้มลูพลงังานทดแทน ดงันี้ 
 - การตดิตัง้ Solar Cell ส าหรบัลดค่าไฟฟ้า                 8          พืน้ที ่
 - การตดิตัง้ Solar Cell ส าหรบัการสบูน ้า                              7           พืน้ที ่
 - การตดิตัง้ Solar Cell ส าหรบัการส่องสว่าง                           2            พืน้ที ่
         - การตดิตัง้ Solar Cell ส าหรบัศูนยก์ารเรยีนรู ้                        2           พืน้ที ่
          - การตดิตัง้ Solar Cell และตะบนัน ้าส าหรบัสูบน ้า                  1            พืน้ที ่
 - การตดิตัง้ Solar Cell ส าหรบัสบูน ้าและการส่องสว่าง             1          พืน้ที ่
 ผลติไฟฟ้าได ้332,150 กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี ประหยดัค่าไฟฟ้าได ้1,328,600 บาทต่อปี ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 134.31 tCO2 /ปี และชาวบา้นในพืน้ทีช่นบททีไ่ดร้บัประโยชน์ประมาณ 
4,000 คน 
 นอกจากนี้โครงการพลงังานชุมชน คอืกระบวนการในการท างานรว่มกบัชุมชน ในทุกขัน้ตอน
ตัง้แต่เริม่การด าเนินงาน และในแต่ละพืน้ที ่จะเป็นการออกแบบเทคโนโลยพีลงังานทดแทนทีเ่หมาะสม
กบัพืน้ทีน่ัน้ ๆ โดยเฉพาะ หรอืแบบ Tailor made รวมทัง้มกีารอบรมใหชุ้มชนในพืน้ทีส่ามารถดแูลและ
บ ารงุรกัษา ตลอดจนผลกัดนัใหเ้กดิการบรหิารจดัการดา้นพลงังานและกองทุนพลงังาน ทดแทนในพืน้ที่
ทีด่ าเนินการ เพื่อใหชุ้มชนพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
 2. รางวลัทีเ่คยไดร้บั 
 โครงการตดิตัง้ระบบผลติกระแสไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยส์ าหรบัระบบผลติน ้าประปาชุมชน 
ณ ชุมชนต าบลปรกิ อ.สะเดา  จ.สงขลา ไดร้บัรางวลัโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จดัขึน้โดย
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก. 
 รปูถ่าย/วิดีโอ/และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการท่ีน าเสนอ : 

(ตามไฟลแ์นบ) 
 
 
  


