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เอกสารแนบทา้ยประกาศที่ 4 

 
ข้อเสนอโครงการ  

(Project Proposal) 
 (ชื่อโครงการ)  

 
 
 
 
 

 
เสนอ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

 

 
 
 
 

โดย 
……ชื่อหน่วยงานท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ…… 
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สารบัญ 
 
ข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) หน้า 

1. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  
2. บุคลากรในหน่วยงานท่ีบรหิารและดําเนนิกิจกรรมโครงการ  
3. ข้อมูลเก่ียวกับโครงการทีส่มัครเข้าร่วมโครงการ  

     3.1 ลักษณะโครงการโดยย่อ  
     3.2 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ  
     3.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

4. งบประมาณ  
5. เอกสารประกอบรายละเอียดโครงการ  

     5.1 บทสรปุผู้บริหาร  
     5.2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ  
           5.2.1 บทนํา/ความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
           5.2.2 วัตถุประสงค์  
           5.2.3 การดําเนินงานที่ผ่านมา  
           5.2.4 ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน  
           5.2.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ  
           5.2.6 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  
           5.2.7 ระยะเวลาดําเนินโครงการและแผนปฏิบัติ  
           5.2.8 การรายงานความก้าวหน้า การติดตาม และการประเมินผล  
           5.2.9 รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
           5.2.10 แผนการเบิกจ่ายของโครงการ  
           5.2.11 สถานที่ดําเนินการ  
           5.2.12 ความพร้อมในการดําเนินโครงการ 

          5.2.13 ประวัติและประสบการณ์ของบุคลากรหลักของโครงการ 
 

     5.3 เอกสารสนับสนุนอ่ืน ๆ   
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1. ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับหน่วยงานท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1.1  ช่ือหน่วยงาน    

                                                                                                           (ไทย) 
                                                                                                             (อังกฤษ) 

1.2  ที่ต้ังหน่วยงาน 
        เลขที่                ถนน                                   แขวงตําบล                                        น                      
        เขต/อําเภอ                          จังหวัด              รหสัไปรษณีย์                                       น 

1.3  สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
เลขที่                                     นถนน                    นแขวง/ตําบล                              น 

         เขต/อําเภอ                      นจังหวัด                               รหัสไปรษณีย์                         น 
1.4  หมายเลขโทรศัพท์                                     นโทรสาร                                         น 
E-mail                                                                                                             น 

 
2. บุคลากรในหน่วยงานท่ีบริหารและดําเนินกิจกรรมโครงการ 

2.1 ช่ือผู้จัดการโครงการ                                                                                        น       
 ตําแหน่ง                                                                                                           น 

2.2 ช่ือผู้มีอํานาจลงนามในสญัญากับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  
                                                                                                                      น                    

       ตําแหน่ง                                                                                                           น        
 
3. ข้อมูลเก่ียวกับโครงการทีส่มัครเข้าร่วมโครงการ 

3.1 ลักษณะของโครงการโดยย่อ 
                                                                                                                                น 
.............................................................................................................................................................................     
.............................................................................................................................................................................                     

3.2 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ.........................................................................................................                     
3.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) ผลผลิต 
                                                                                                                                น 
.............................................................................................................................................................................     
.............................................................................................................................................................................                     
 

(2) ผลลัพธ์ 
                                                                                                                                น 
.............................................................................................................................................................................     
.............................................................................................................................................................................                     
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(3) ผลกระทบโครงการ 
                                                                                                                                น 
.............................................................................................................................................................................     
.............................................................................................................................................................................                     
 
4. งบประมาณ 

4.1 งบประมาณทั้งหมดของโครงการ..........................................................................................บาท 
4.2 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก พพ. เป็นเงินทั้งสิ้น............................…………………....บาท 
4.3 แหล่งเงินทุนสนับสนุนอ่ืน (ถ้ามี)........................................................................................... บาท 
 

5. เอกสารประกอบรายละเอียดโครงการ 
5.1 บทสรุปผูบ้ริหาร 
5.2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
5.3 เอกสารสนับสนุนอ่ืน ๆ  
5.4 แผ่น CD/DVD ที่บรรจุขอ้มูลโครงการดังกล่าว 
 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความและรายการข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ………………………........………………………….……… 
               (...........................................................................) 

       ตําแหน่ง……………........……..........…………………….…… 
                                                    ลงวันที่ .......….…/………………….………/…………………… 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
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 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
 

ชื่อโครงการ............................................................................................................................... 
 
1. บทนํา/ความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ระบุความเป็นมา เหตุผลความจําเป็นที่ต้องดําเนิน
โครงการน้ี และอธิบาให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดของปัญหา และความจําเป็นในการ
แก้ไขปัญหา) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อย่างกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์
โดยละเอียด เพ่ือมิให้มีการเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการดําเนินงานตามโครงการ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
3. การดําเนินงานที่ผ่านมา (แสดงผลการดําเนินงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาของ
หน่วยงาน) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
4. ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน (เป็นการกําหนดขอบเขตของโครงการ ว่าจะดําเนินงานอะไร จะจัดทํา
อะไรบ้างในขอบเขตงาน ระบุวิธีการปฏิบัติงาน ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการน้ี และขั้นตอนในการดําเนินงาน
โครงการอย่างละเอียดว่าโครงการจะมีกิจกรรมในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง อย่างเป็นระบบขั้นตอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ (ระบุรายละเอียดลักษณะเฉพาะของผลงานที่คาดว่า
จะได้จากโครงการอย่างชัดเจนถึงจํานวนเป้าหมาย และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอัน
เน่ืองมาจากผลของการดําเนินโครงการ เปรียบเทียบกับสภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความ
จําเป็นที่ต้องมีการดําเนินโครงการ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (ยกตัวอย่างเช่น จํานวน/ประเภทเทคโนโลยีที่ส่งเสริมต่อโครงการน้ี 
ปริมาณผลประหยัดพลังงานท่ีเกิดขึ้น) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการและแผนปฏิบัติ 

 ตัวอย่างเช่น 
รายการ เดือนท่ี หมาย

เหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจ              
2. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง              
3. ดําเนินการติดต้ัง..              
4. รายงานความก้าวหน้า              
5. ติดตามประเมินผล              
6. ..............              
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8. การรายงานความก้าวหน้า การติดตาม และการประเมินผล (การจัดทํารายงานความก้าวหน้า การติดตาม และ
การประเมินผล จะต้องสอดคล้องกับ ระยะเวลาดําเนินโครงการและแผนปฏิบัติ) 

  ตัวอย่างเช่น 
การรายงาน กําหนดเวลาส่ง งานท่ีส่งมอบ 

รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1 ภายในเดือนท่ี ... รายละเอียดกิจกรรมท่ีต้องส่งมอบตาม
ระยะเวลาการดําเนินงานนั้น 

รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 2 ภายในเดือนท่ี ...  
รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 3 ภายในเดือนท่ี ...  
รายงานฉบับสุดท้าย ภายในเดือนท่ี ...  

 
9. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแต่ละประเภทให้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้อง 
แจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองจักร รวมถึงค่าติดต้ังทดสอบด้านพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่เก่ียวข้องด้านพลังงานทดแทน ที่จะใช้ในการติดต้ังในโครงการทั้งหมดต่อ
ปริมาตรหรือต่อหน่วย รวมถึงการจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินให้มีความสอดคล้องกับการแผนการจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้า การติดตาม และการประเมินผล และระยะเวลาดําเนินโครงการและแผนปฏิบัติ) 

  ตัวอย่างเช่น 
ลําดับ วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักร/ 

ค่าติดต้ังทดสอบ 
จํานวน ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม (บาท) 

1     
2     

รวม    
 

10. แผนการเบิกจ่ายของโครงการ 
 (แสดงรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการจัดทํารายงาน

ความก้าวหน้า การติดตาม และการประเมินผล และระยะเวลาดําเนินโครงการและแผนปฏิบัติ) 
 ตัวอย่างเช่น 

งวดที่ รายการเบิกจ่าย จํานวนเงิน (บาท) เง่ือนไข 
งวดท่ี 1 ค่าติดต้ังอุปกรณ์ ... ... จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1 
งวดท่ี 2    
งวดท่ี 3    
 รวม   
 
11. สถานที่ดําเนินการ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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12. ความพร้อมในการดําเนินโครงการ 
 ระบุรายละเอียดแสดงโครงสร้างการบริหารงานโครงการอย่างชัดเจน โดยการแสดงแผนผังแสดง

ความสัมพันธ์ขององค์กรและการบริหารองค์กร พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงาน โดยต้องแสดงช่ือ-สกุล 
ตําแหน่ง พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของบุคลากรในการดําเนินงานโครงการอย่างชัดเจน และแสดงประวัติ
ปละประสบการณ์โดยย่อ โดยจะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ี   

 ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13. ประวัติและประสบการณ์ของบุคลากรหลักของโครงการ 
1. ผู้จัดการโครงการ 
ช่ือ.................................................................. ตําแหน่ง .......................................................... 
ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์และผลงานการทาํงาน 
โทรศัพท์  
2. ฝ่าย ... 
ช่ือ.................................................................. ตําแหน่ง .......................................................... 
ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์และผลงานการทาํงาน 
โทรศัพท์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ ......... 

ผู้จัดการโครงการ คณะที่ปรึกษา ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายดําเนินงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล ฝ่ายการเงินและบัญชี 
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เอกสารที่ต้องแนบกับข้อเสนอโครงการ มีดังนี ้
 1. แผนหรือกิจกรรมดําเนินงานด้านพลังงานทดแทนหรืออนุรักษ์พลังงานในพ้ืนที่โครงการที่หน่วยงาน
บริหาร กํากับ ดูแลพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เห็นชอบแล้ว หรือมีมติรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้องในการให้ดําเนินงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
 2. หนังสือของหน่วยงานหรือหน่วยงานร่วมที่ทําหน้าที่บริหาร กํากับ ดูแลพ้ืนที่โครงการฯ แจ้งต่อผู้ย่ืน
ข้อเสนอโครงการให้ดําเนินการขอรับการสนับสนุน 
 3. รายละเอียดจํานวนครัวเรือน/ประชาชน ในพ้ืนที่โครงการฯ ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ 
รับรองจากผู้นําชุมชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. เอกสารแสดงรายละเอียดที่แสดงถึงความพร้อมในการดําเนินโครงการ ดังน้ี  
  4.1 เอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่จัดต้ังโครงการจากเจ้าของพ้ืนที่ เช่น กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  4.2 รายละเอียดความพร้อมของพื้นที่สําหรับการรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  4.3 รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ และแผนการรายงานผลการใช้งาน ในการดูแล 
บํารุงรักษา ซ่อมแซม แผนการอบรมให้ความรู้ ภายหลังโครงการแล้วเสร็จและภายหลังหมดระยะเวลาประกันตาม
สัญญาจ้างโครงการของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 5. ข้อมูลการประเมินความคุ้มค่าของเทคโนโลยีที่เสนอขอรับการสนับสนุน โดยประเมิน อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio, B/C Ratio) โดยประเมินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนตาม
เง่ือนไขตัวแปรที่กําหนด (พิจารณา B/C Ratio มากว่าหรือเท่ากับ 1)  
 6. ข้อมูลการประเมินระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) ตามเง่ือนไขตัวแปรที่กําหนด (พิจารณา
Payback Period, PB จะต้องมีค่าไม่เกิน 5 ปี)  

 

เอกสารสนับสนุนอื่น ๆ  


