
ผลการดําเนินการพัฒนาองค�การตามเกณฑ� PMQA 4.0

ป�งบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชน
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สื่อเพื่อการเรียนรู�เรือ่ง PMQA 4.0

หัวเรื่อง แหล"งที่มา

PCD PMQA4 0 for Executive-PCD https://www.youtube.com/watch?v=kL-Cw8Z0gbk

การจัดทํารายงานผลการพัฒนาองค�การตามเกณฑ� 
PMQA 4.0 (Application Report)

http://doh.hpc.go.th/data/pmqa/PMQA_40_Kitina

t130362.pdf
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รวมเอกสารที่เกี่ยวข�อง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) >> คู(มือเกณฑ*คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

• คู(มือการประเมินสถานะของหน(วยงานภาครัฐในการเป/นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

• คู(มือแนวทางการพัฒนาองค*การสู(ระบบราชการ 4.0 Toolkit (ฉบับร(าง)

• เกณฑ*การประเมินสถานะการเป/นระบบราชการ 4.0 ประจําป= พ.ศ. 2563 

• เกณฑ*คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
•    หลักเกณฑ*รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป= พ.ศ.2563
• แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการการพัฒนาองค*การสู(ระบบราชการ 4.0 (Application report)

• คู(มือประเมินสถานะของหน(วยงานภาครัฐในการเป/นระบบราชการ 4.0

• แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Infographic)

• คู(มือปรับปรุงและพัฒนาองค*การ เวอร*ชั่น 1.0

• ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค*การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

• เกณฑ*คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558

• เกณฑ*คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

• เกณฑ*คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550
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ขั้นตอน ระยะเวลา ผลดําเนินการ

1. วิเคราะห�การดําเนินงาน/ โครงการ เพื่อทราบสถานการณ�ดําเนินการ
ในป)จจุบัน คัดเลือกประเด็นที่ยังไม.มีการดําเนินการ/ ที่เห็นควรปรับปรุง

ม.ค.63 วิเคราะห�การดําเนินงาน/ โครงการ 24 ประเด็น เหลือ 7 ประเด็นที่
ควรปรับปรุงได3แก.

1.2 ป5องกันทุจริตและสร3างความโปร.งใส
1.3 การมุ.งเน3นผลสัมฤทธิ์ผ.านการสร3างการมีส.วนร.วมจาก
เครือข.ายทั้งภายในและภายนอก
2.1 แผนยุทธศาสตร�ที่ตอบสนองความท3าทายและการสร3าง
นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2.2 เป5าหมายยุทธศาสตร�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
สอดคล3องพันธกิจและยุทธศาสตร�ชาติ
2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส.วน
3.3 การสร3างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความ
ต3องการเฉพาะกลุ.ม
4.3 การใช3ความรู3และองค�ความรู3ของส.วนราชการในการ
แก3ป)ญหาเรียนรู3และมีเหตุผล

2. ผอ.สสช.เห็นชอบแผน เสนอแผนต.อ กพร.  ก.พ.-มี.ค. 63 เอกสารการเสนอแผนไปยัง กพร.

3. แต.งตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนแผน มอบหมายผู3รับผิดชอบ 
ดําเนินการตามแผน

เม.ย.-ก.ย.63 เอกสารการแต"งตั้ง

4.ติดตามผลดําเนินการ เม.ย.-ก.ย.63 ประชุมติดตาม2 ครั้ง 

5.สรุปรายงานผู3บริหาร ภายใน 30 ก.ย.63 รายงานผลเมื่อ 24 ก.ย.63

ขั้นตอนการจัดทําแผนองค�การสมรรถนะสูง สสช.ขั้นตอนการจัดทําแผนองค�การสมรรถนะสูง สสช.
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พน 0208/14 ลว.8 ม.ค.63 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาการประเมิน
สถานการณ*เป/นระบบราชการ 4.0 ประจําป= พ.ศ. 2563 และการจัดทําแผน
องค*การสมรถะสูง ของ สป.พน. ในวันศุกร*ที่ 17 มกราคม 2563 ห�อง5/15นั้น

พน 0208/24 ลว.28 ม.ค.63 เรื่อง การจัดทําแผน
องค�กรสมรรถนะสูง
- แบบฟอร�มการวิเคราะห�ตนเองเพื่อจัดทําแผนองค�การ
สมรรถนะสูงและเนื้อหาโดยสรุปของลักษณะองค�การ
สมรรถนะสูงตามที่สํานักงาน ก.พร. กําหนด 

กรอกประเมินสถานะการเป;นระบบราขการ 4.0 ประจําป� พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการจัดทําแผนองค�การสมรรถนะสูง-สสช.ขั้นตอนการจัดทําแผนองค�การสมรรถนะสูง-สสช.

พน 20208/ว40 ลว.28 ม.ค.63 เรื่อง การให=คําปรึกษา
การจัดทําแผนองค�กรสมรรถนะสูง

1. วิเคราะห�การดําเนินงาน/ โครงการ เพื่อทราบสถานการณ�ดําเนินการในป@จจุบัน คัดเลือกประเด็นที่ยังไม"มกีารดําเนินการ/ ที่เห็นควรปรับปรุง
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การวิเคราะห�การดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนองค�การสมรรถนะสูงการวิเคราะห�การดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนองค�การสมรรถนะสูง
สํานัก/กอง : สํานักส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชน (สสช.)

ข=อมูลผู=ประสานงาน 1 :
ชื่อ-สกุล  น.ส.นพมาศ  บัววิชัยศิลปE
ตําแหน"ง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ
โทร 02 140 6322
e-mail : noppamass@energy.go.th

ข=อมูลผู=ประสานงาน 2 :
ชื่อ-สกุล น.ส.วันเพ็ญ  เอี่ยวเจริญ
ตําแหน"ง นักวิเคราะห�นโยบายและแผน
โทร 02 140 6324
e-mail : wanpen@energy.go.th

ลักษณะงานของหน"วยงาน: เปDนหน.วยงานภายใน สป.พน. มีภารกิจในการส.งเสริม พัฒนาและบริหารการมีส.วนร.วมของภาคประชาชนแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาพลังงานสนองต.อนโยบายของประเทศ โดยสร3างกระบวนการมีส.วนร.วมจากภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาต.างๆในการกําหนดนโยบาย แผนและ
ยุทธศาสตร�การ สร3างมาตรฐาน กฎ และระเบียบ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายพลังงานส.งเสริมและสนับสนุนหน.วยงานด3านพลังงาน และ
องค�กรภาคีต.างๆ ให3มีการดําเนินงานด3วยความตระหนักรู3 และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต.อสังคมและสิ่งแวดล3อม  รวมทั้งส.งเสริมและประสานการปฏิบัติงานระหว.าง
ส.วนราชการในส.วนกลางและส.วนภูมิภาค เพื่อให3เกิดการมีส.วนร.วมในการพัฒนาระบบการทํางานให3มีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน�: “เปDนหน.วยงานหลักในการสร3างการมีส.วนร.วมของประชาชนและภาคส.วนต.างๆ ให3เกิดการ ยอมรับการพัฒนาพลังงานของประเทศให3มีความมั่นคงและยั่งยืน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ: 
1) ส.งเสริม พัฒนาและบริหารการมีส.วนร.วมของภาคประชาชนแบบบูรณาการสําหรับ กิจการพลังงานเพื่อสนองต.อนโยบายของประเทศ 
2) สร3างการมีส.วนร.วมจากภาคประชาชนในการกําหนดนโยบาย แผนและยุทธศาสตร�การ พัฒนาพลังงานของประเทศ 
3) สร3างมาตรฐาน กฎ และระเบียบ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ นโยบายพลังงานอย.างมีส.วนร.วมของทุกภาคส.วน 
4) ส.งเสริมและสนับสนุนการดําเนินความรับผิดชอบต.อสังคมและสิ่งแวดล3อมของหน.วยงาน ด3านพลังงาน 
5) ส.งเสริมและประสานการปฏิบัติงานระหว.างส.วนราชการในส.วนกลางและส.วนภูมิภาค เพื่อให3เกิดการมีส.วนร.วมในการพัฒนาระบบการทํางานให3มีประสิทธิภาพ 
 

1. วิเคราะห�การดําเนินงาน/ โครงการ เพื่อทราบสถานการณ�ดําเนินการในป@จจุบัน คัดเลือกประเด็นที่ยังไม"มกีารดําเนินการ/ ที่เห็นควรปรับปรุง
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2. ผอ.สสช.เห็นชอบแผน เสนอแผนต"อ กพร. 
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แต(งตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร*ที่สนองความท�าทาย
และการสร�างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ สสช.

หัวข=อ ผู=รับผิดชอบ

1.2 ปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส นพมาศ

1.3 การมุ"งเน=นผลสัมฤทธิ์ผ"านการสร=างการมีส"วนร"วม
จากเครือข"ายทั้งภายในและภายนอก

พิรัฐ

2.1 แผนยุทธศาสตร�ที่ตอบสนองความท=าทายและการ
สร=างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วันเพ็ญ

2.2 เปXาหมายยุทธศาสตร�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
สอดคล=องพันธกิจและยุทธศาสตร�ชาติ

นพมาศ

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส"วน (ลดต=นทุน) นพมาศ

3.3 การสร=างนวัตกรรมการบริการและตอบสนอง
ความต=องการเฉพาะกลุ"ม

พิรัฐ

4.3 การใช=ความรู=และองค�ความรู=ของส"วนราชการใน
การแก=ป@ญหาเรียนรู=และมีเหตุผล

พิรัฐ (จิตติพงษ�)

สรุปผู=รับผิดชอบ PMQA-2563 
ตามมติที่ประชุมหัวหน=างาน สสช. 21 ก.ค.63 ห=องประชุม สสช.

3. แต"งตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนแผน มอบหมายผู=รับผิดชอบ ดําเนินการตามแผน
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แต(งตั้งคณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพและนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงานของ สสช.

หัวข=อ ผู=รับผิดชอบ

1.2 ปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส นพมาศ

1.3 การมุ"งเน=นผลสัมฤทธิ์ผ"านการสร=างการมีส"วนร"วม
จากเครือข"ายทั้งภายในและภายนอก

พิรัฐ

2.1 แผนยุทธศาสตร�ที่ตอบสนองความท=าทายและการ
สร=างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วันเพ็ญ

2.2 เปXาหมายยุทธศาสตร�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
สอดคล=องพันธกิจและยุทธศาสตร�ชาติ

นพมาศ

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส"วน (ลดต=นทุน) นพมาศ

3.3 การสร=างนวัตกรรมการบริการและตอบสนอง
ความต=องการเฉพาะกลุ"ม

พิรัฐ

4.3 การใช=ความรู=และองค�ความรู=ของส"วนราชการใน
การแก=ป@ญหาเรียนรู=และมีเหตุผล

พิรัฐ (จิตติพงษ�)

สรุปผู=รับผิดชอบ PMQA-2563 
ตามมติที่ประชุมหัวหน=างาน สสช. 21 ก.ค.63 ห=องประชุม สสช.

3. แต"งตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนแผน มอบหมายผู=รับผิดชอบ ดําเนินการตามแผน
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4. ติดตามผลการดําเนินงาน 5.การรายงานผล

ประชุม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 

ประชุม เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 
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แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

1.2 ปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส

จัดทําระบบถ.ายทอดไปสู.การปฏิบัติ มีการถ.ายทอดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป5องกันทุจริตและสร3าง
ความโปร.งใส

บุคลากร สสช. รับรู3แนวทาง
ปฏิบัติในการป5องกันทุจริตและ
สร3างความโปร.งใส

/ / /

1.3 การมุ"งเน=นผลสัมฤทธิ์ผ"านการสร=างการมสี"วนร"วมจากเครือข"ายทั้งภายในและภายนอก

สรุปบทเรียนและขยายผลพื้นที่ Sandbox 
เช.น พื้นที่เครือข.ายรวมใจตามรอยพ.อ บ3าน 
ปVาเด็ง หรือพื้นที่ดําเนินโครงการเชื่อมร3อย
เครือข.ายฯ

ตัวชี้วัดและเกณฑ�การประเมิน
ส.วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปX
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ
สํานัก/กอง) 1.3 ความสําเร็จใน
การจัดทําข3อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการสร3างการมีส.วน
ร.วมเพื่อพัฒนาพลังงาน
ระดับพื้นที่

เอกสารสรุปบทเรียนแนว
ทางการสร3างการมีส.วนร.วมเพื่อ
พัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ 
จํานวน 2 เรื่อง

/ / /
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แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

2.1 แผนยุทธศาสตร�ที่ตอบสนองความท=าทายและการสร=างนวัตกรรมเพื่อการเปลีย่นแปลง

จัดทําแผนการปรับระบบการทํางานเปDนดิจิตัล 2563 มีแผนการปรับระบบการ
ทํางานเปDนดิจิตัล

แผนการปรับระบบการทํางาน
เปDนดิจิตัล สสช.1 ฉบับ

/

ผลการดําเนินการตามแผนการ
ปรับระบบการทํางานเปDนดิ
จิตัลของ สสช.

รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการปรับระบบการทํางาน
เปDนดิจิตัล

/ /

2.2 เปXาหมายยุทธศาสตร�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล=องพันธกิจและยุทธศาสตร�ชาติ

จัดทําตัววัดที่สะท3อนการบรรลุวิสัยทัศน� มีตัววัดที่สะท3อนการบรรลุ
วิสัยทัศน�ที่แสดงผลลัพธ�และผล
การดําเนินงานตามตัววัด

ตัววัดที่สะท3อนการบรรลุ
วิสัยทัศน�ที่แสดงผลลัพธ�

/

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ตัววัด

/ /

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส"วน

จัดทําแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลด
ต3นทุน

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ/
ลดต3นทุน

แผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/ลดต3นทุน

/

ผลการดําเนินงานตามการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลด
ต3นทุน

/ /
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แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565
Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

3.3 การสร=างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต=องการเฉพาะกลุ"ม

สร3างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต3องการ
ของผู3รับบริการ

มีแนวทางสร3างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต3องการของ
ผู3รับบริการ

แนวทางสร3างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต3องการของ
ผู3รับบริการ

/

มีนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต3องการของผู3รับบริการ

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต3องการของผู3รับบริการอย.าง
น3อย 1 เรื่อง

/ /

4.3 การใช=ความรู=และองค�ความรู=ของส"วนราชการในการแก=ป@ญหาเรียนรู=และมีเหตุผล

1. จัดทําระบบ HUB  ข3อมูลพลังงานชุมชนให3
เปDนระบบ

มีการทบทวนรูปแบบและจัดทํา
รายการข3อมูลและสารสนเทศ
ในการจัดทําระบบ HUB  
ข3อมูลพลังงานชุมชน

รายงานผลการทบทวนรูปแบบ
และจัดทํารายการข3อมูลและ
สารสนเทศในการจัดทําระบบ 
HUB  ข3อมูลพลังงานชุมชน

/

มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบ 
HUB  ข3อมูลพลังงานชุมชน 

แผนพัฒนาระบบ HUB  ข3อมูล
พลังงานชุมชน 

/
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คําอธิบาย คําอธิบาย 

1. ในคอลัมน�ที่ 1 เติมข=อมูลการ
น้ําหนักของงานแต"ละขั้นตอนใน
วงเล็บ ผลรวมไม"เกิน 100

2. กรอกผลการดําเนินงาน 
ณ ป@จจุบัน

3. กรอกค"าร=อยละผลการ
ดําเนินงาน ณ ป@จจุบัน

4. เตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายงานเสนอ ผอ.

สสช. ก"อน 15 ก.ย.63

การรายงานผลประจําเดือน ขอให=ผู=รับผิดชอบ 
PMQA แต"ละหัวข=อ ดําเนินการตามขั้นตอน
และส"งไฟล�กลับมาทีน่พมาศ ภายใน 5 ก.ย.63

น�อยกว(า 50%

มากกว(า 50%

� แล�วเสร็จ

5. ทําเครื่องหมายในช"องที่
ตรงกับผลการดําเนินงาน

14



แผน-ผล
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

พ.ศ.2563

แผน-ผล
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

พ.ศ.2563
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

1.2 ปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส

จัดทําระบบถ.ายทอดไปสู.การปฏิบัติ มีการถ.ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป5องกันทุจริตและสร3างความโปร.งใส

บุคลากร สสช. รับรู3แนวทางปฏิบัติ
ในการป5องกันทุจริตและสร3างความ
โปร.งใส

/ / /

เปXาหมายป� 2563 บุคลากร สสช. รับรู=แนวทางปฏิบัติในการปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส

ขั้นตอน (น้ําหนักร=อยละ) แผน ผลดําเนินการ
ร=อยละ

ความสําเร็จ
หลักฐาน

1.รวบรวมแนวทางปฏิบัติเพื่อป5องกันทุจริตและสร3าง
ความโปร.งใส (30)

มิ.ย.63 รวบรวมประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข3องแล3วเสร็จ 35 เอกสารประกอบ 1.2-1

2. จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป5องกันทุจริตและ
สร3างความโปร.งใสของ สสช.(40)

ก.ค.63 ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป5องกันทุจริตและสร3างความ
โปร.งใสของ สสช. 1 ฉบับ

40 เอกสารประกอบ 1.2-2

3. ประชาสัมพันธ�ให3บุคลากร สสช. ถือปฏิบัติ (30) ก.ค.63 มีการแจ3งประกาศเจนารมย�ในช.องทางสื่อสารของ สสช. 
เวียนแจ3งเจ3าหน3าที่ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 Upload ในเวปไซต� 
สสช.

25 เอกสารประกอบ 1.2-3

รวม 100

ผู=รับผิดชอบ

นพมาศ

น�อยกว(า 50%

มากกว(า 50%

� แล�วเสร็จ

แผน

ผล

ลงชื่อ.............................วันที่รายงาน..23/.ก.ย./63
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ผลการดําเนินงานการถ"ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส
สู"บุคลากร สสช. 

เปXาหมายคือ  ภายใน Q4—63 บุคลากร สสช. รับรู=แนวทางปฏิบัติในการปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส

1.2 ปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส

รวบรวมประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข=อง

บันทึกข�อตกลง ว�าด�วยการเป�นแนวร�วมปฏิบัติของภาครัฐ
(Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : PCAC)ขับเคลื่อนป:แห�งการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต�อต�านการรับสินบนทุกรูปแบบ
ระหว�างสํานักงานคณะกรรมการปGองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และหน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานรัฐวิสหกิจ ที่เกี่ยวข�องกับการค�า การลงทุน

20 ธ.ค.60

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เรื่อง เจตนารมณ�ในการต.ด3นการทุจริต และ

เสริมสร3างเพื่อเปDนองค�กรคุณธรรม
16 ม.ค.62

เอกสารประกอบ 1.2-1
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ผลการดําเนินงานการถ"ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส
สู"บุคลากร สสช. 

เปXาหมายคือ  ภายใน Q4—63 บุคลากร สสช. รับรู=แนวทางปฏิบัติในการปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส

1.2 ปXองกันทุจริตและสร=างความโปร"งใส

ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อปXองกันทุจริต
และสร=างความโปร"งใสของ สสช. 1 ฉบับ

การแจ=งประกาศเจนารมย�ในช"องทางสื่อสารของ สสช.
 เวียนแจ=งเจ=าหน=าที่ 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 Upload ในเวปไซต� สสช.

เอกสารประกอบ 1.2-2

เอกสารประกอบ 1.2-3
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

1.3 การมุ"งเน=นผลสัมฤทธิ์ผ"านการสร=างการมีส"วนร"วมจากเครือข"ายทั้งภายในและภายนอก

สรุปบทเรียนและขยายผลพื้นที่ Sandbox 
เช.น พื้นที่เครือข.ายรวมใจตามรอยพ.อ 
บ3าน ปVาเด็ง หรือพื้นที่ดําเนินโครงการ
เชื่อมร3อยเครือข.ายฯ

ตัวชี้วัดและเกณฑ�การประเมินส.วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ
สํานัก/กอง) 1.3 ความสําเร็จในการจัดทํา
ข3อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร3างการมีส.วน
ร.วมเพื่อพัฒนาพลังงาน
ระดับพื้นที่

เอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการ
สร3างการมีส.วนร.วมเพื่อพัฒนา
พลังงานระดับพื้นที่ จํานวน 2 
เรื่อง

/ / /

เปXาหมายป� 2563 เอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการสร=างการมีส"วนร"วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ จํานวน 2 เรื่อง

การดําเนินการ ระยะเวลา ผลดําเนินการ
ร=อยละ

ความสําเร็จ
หลักฐาน

1. จัดทําสรุปบทเรียนและขยายผลพื้นที่ Sandbox 1 (30) 1-30 เม.ย.63 สรุปบทเรียนและขยายผลพื้นที่ Sandbox 1 
แล3วเสร็จ

40 เอกสารประกอบ 1.3-1

2. จัดทําสรุปบทเรียนและขยายผลพื้นที่ Sandbox 2 (30) 1-31 พ.ค. 63 สรุปบทเรียนและขยายผลพื้นที่ Sandbox 2 
แล3วเสร็จ

40 เอกสารประกอบ 1.3-2

3. จัดทําเอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการสร3างการมีส.วนร.วมเพื่อ
พัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ จํานวน 2 เรื่อง (30)

1-30 มิ.ย. 63 เอกสาร 2 เรื่อง เสนอ ผอ. สสช. 15 เอกสารประกอบ 1.3-3

4. เสนอ ผอ. สสช.ให3ความเห็นชอบ (10) 31 ก.ค.63 ผอ.สสช. เห็นชอบ 5

รวม 100

ผู=รับผิดชอบ

นพมาศ

น�อยกว(า 50%

มากกว(า 50%

� แล�วเสร็จ

แผนแผน

ผล

ลงชื่อ.............................วันที่รายงาน..23/.ก.ย./63
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แผนการจัดทําสรุปบทเรียนแนวทางการสร=างการมีส"วนร"วม
เพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ จํานวน 2 เรื่อง

เปXาหมายคือ  ภายใน Q4—63 เอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการสร=างการมีส"วนร"วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ จํานวน 2 เรื่อง

1.3 การมุ"งเน=นผลสัมฤทธิ์ผ"านการสร=างการมีส"วนร"วมจากเครือข"ายทั้งภายในและภายนอก

เอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการสร=างการมีส"วนร"วม
เพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ จํานวน 2 เรื่อง 

เสนอ ผอ. สสช.ให=ความเห็นชอบ
ภายใน30 ก.ย.63 

เสนอ ปพน.ให=ความเห็นชอบ
ภายใน 31 ต.ค.63 

เอกสารประกอบ 1.3-1 เอกสารประกอบ 1.3-3เอกสารประกอบ 1.3-2
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

2.1 แผนยุทธศาสตร�ที่ตอบสนองความท=าทายและการสร=างนวัตกรรมเพื่อการเปลีย่นแปลง

จัดทําแผนการปรับระบบการทํางานเปDนดิจิตัล 2563 มีแผนการปรับระบบการ
ทํางานเปDนดิจิตัล

แผนการปรับระบบการทํางาน
เปDนดิจิตัล สสช.1 ฉบับ

/ / /

ผลการดําเนินการตามแผนการ
ปรับระบบการทํางานเปDนดิจิตัล
ของ สสช.

รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการปรับระบบการทํางาน
เปDนดิจิตัล

/ /

เปXาหมายป� 2563 มีแผนการปรับระบบการทํางานเป;นดจิิตัล สสช.1 ฉบับ

ผู=รับผิดชอบ

วันเพ็ญ

การดําเนินการ ระยะเวลา ผลดําเนินการ
ร=อยละ

ความสําเร็จ
หลักฐาน

1. ตั้งคณะทํางานผู3รับผิดชอบ (30) ก.ค. 63 คําสั่งที่ 1/2563 เรื่องแต.งตั้งคณะทํางานจัดทํา
ยุทธศาสตร�ที่ตอบสนองความมท3าทายและการสร3าง

นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ลว.29 ก.ค.63

30 เอกสารประกอบ 2.1-1

2. ประชุมผู3เกี่ยวข3องเพื่อคัดเลือกระบบการทํางานที่จะปรับปรุง
เปDนดิจิตัล (30)

ก.ย.63 ประชุม สสช. เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 40 เอกสารประกอบ 2.1-2

3. คณะทํางานกําหนดแผนการปรับระบบการทํางานเปDนดิจิตัล (25) ก.ย.63 กําหนดแผนการปรับปรุงระบบการฯ 25 เอกสารประกอบ 2.1-3

4. ผอ.สสช.ให3ความเห็นชอบแผน (15) ภายใน ส.ค.63 ผอ.เห็นชอบ 5 เอกสารประกอบ 2.1-4

รวม 100

ลงชื่อ...............................วันที่รายงาน  23/กย/63

น�อยกว(า 50%

มากกว(า 50%

� แล�วเสร็จ

แผน

ผล
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เอกสารประกอบ 2.1-1

รายงานการประชุม สสช. 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63

เอกสารประกอบ 2.1-2 เอกสารประกอบ 2.1-4
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แผนการปรับระบบการทํางานเป;นดิจิตัล
เปXาหมายคือ  ภายใน Q4—63 ต=องมีแผนการปรับระบบการทํางานเป;นดิจิตัล สสช.1 ฉบับ

ขั้นตอน ระยะเวลา ผลดําเนินการ ตัวชี้วัด
1. ประชุมผู3เกี่ยวข3องเพื่อคัดเลือกระบบการทํางานที่จะ
ปรับปรุงเปDน ดิจิตัล

เม.ย. 63 ประชุมออนไลน� สสช. เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 รายงานการประชุม สสช.

2. ตั้งคณะทํางานผู3รับผิดชอบ ก.ค.-63 จัดทําคําสั่ง เรื่องแต.งตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร�
ที่ตอบสนองความท3าทายและการสร3างนวัตกรรมเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง เสนอ ผอ.สสช ลว.29 ก.ค.63

เอกสารสําเนาคําสั่งที่ 1/2563 เรื่องแต.งตั้ง
คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร�ที่ตอบสนองความ 
ท3าทายและการสร3างนวัตกรรมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ลว. 29 ก.ค.63

3. คณะทํางานกําหนดแผนการปรับระบบการทํางานเปDนดิ
จิตัล

ก.ค. 63 กําหนดแผนการปรับปรุงระบบการทํางานเปDน ดิจิตัล เอกสารแผนการปรับปรุงระบบการทํางานเปDน  
ดิจิตัล

4. ผอ.สสช.ให3ความเห็นชอบแผน ก.ย.-63 ผอ.เห็นชอบ เอกสารแสดงว.าผอ.สสช.รับทราบรายงาน

5. ทบทวนขั้นตอนกระบวนการทํางานระบบงานสารบรรณ
(แบบเดิม)

ต.ค.-63 ประชุมคณะทํางานทบทวนขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานระบบสารบรรณ (แบบเดิม)

รายงานการประชุมคณะทํางานฯ และผังขั้นตอน
กระบวนการฯ

6. กําหนดขั้นตอนกระบวนการทํางาระบบงานสารบรรณ
(แบบใหม.) และประสานงานผู3มีส.วนเกี่ยวข3อง

ต.ค.-63 ประชุมคณะทํางานทบทวนขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานระบบสารบรรณ (แบบใหม.)

รายงานการประชุมคณะทํางานฯ และผังขั้นตอน
กระบวนการ

7. จัดเก็บข3อมูลเปDนดิจิตัล แยกเปDนหมวดหมู.บนเว`ปไซต�
Internet กระทรวงฯ ระบบจัดเก็บข3อมูล หรือ Google 
Drive

ต.ค.63 - ก.ย.64 ดําเนินการจัดเก็บข3อมูล ผังการจัดเก็บข3อมูล

8. สรุปผลการดําเนินงาน ป)ญหา/อุปสรรค หรือข3อเสนอแนะ
เสนอ ผอ.สสช.

ภายใน ก.ย. 64 ผอ.เห็นชอบ เอกสารแสดงว.าผอ.สสช.รับทราบรายงาน

2.1 แผนยุทธศาสตร�ที่ตอบสนองความท=าทายและการสร=างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง เอกสารประกอบ 2.1-3
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

2.2 เปXาหมายยุทธศาสตร�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล=องพันธกิจและยุทธศาสตร�ชาติ

จัดทําตัววัดที่สะท3อนการบรรลุวิสัยทัศน� มีตัววัดที่สะท3อนการบรรลุ
วิสัยทัศน�ที่แสดงผลลัพธ�และผล
การดําเนินงานตามตัววัด

ตัววัดที่สะท3อนการบรรลุ
วิสัยทัศน�ที่แสดงผลลัพธ�

/ / /

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ตัววัด

/ /

เปXาหมายป� 2563 มีการกําหนดตวัวัดที่สะท=อนการบรรลวุิสัยทัศน�ทีแ่สดงผลลัพธ�ตามภารกจิหลักอย"างน=อย ภารกิจละ 1 ตัวชี้วัด

ผู=รับผิดชอบ

นพมาศ

การดําเนินการ ระยะเวลา ผลดําเนินการ
ร=อยละ

ความสําเร็จ
หลักฐาน

1. ประชุมผู3เกี่ยวข3องเพื่อพิจารณาตัววัดที่สะท3อนการบรรลุ
วิสัยทัศน�ที่แสดงผลลัพธ� (30)

ก.ย. 63 ประชุม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 30 เอกสารประกอบ 2.2-1

2. รายงานสรุปตัววัดที่สะท3อนการบรรลุวิสัยทัศน�ที่
แสดงผลลัพธ�(40)

ก.ย.63 สรุป ร.าง KPI -64 เสนอ ผอ.สสช. 40 เอกสารประกอบ 2.2-2

3. ผอ.สสช.ให3ความเห็นชอบ (30) ก.ย.63 ผอ.เห็นชอบร.าง KPI สสช.2564เมื่อ 21 ก.ย.63 30 เอกสารประกอบ 2.2-3

รวม 100

แผน

ผล

น�อยกว(า 50%

มากกว(า 50%

� แล�วเสร็จ

ลงชื่อ.............................วันที่รายงาน..23/.ก.ย../63
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เอกสารประกอบ 2.2-2

เอกสารประกอบ 2.2-1

รายงานการประชุม สสช. เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 เอกสารประกอบ 2.2-3
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส"วน

จัดทําแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลดต3นทุน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ 
ลดต3นทุน

แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ/
ลดต3นทุน

/ / /

ผลการดําเนินงานตามการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลด
ต3นทุน

/ /

เปXาหมายป� 2563 มีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลดต=นทนุตามภารกิจหลกัอย"างน=อย ภารกิจละ 1 ตัวชี้วัด

ผู=รับผิดชอบ

นพมาศ

การดําเนินการ ระยะเวลา ผลดําเนินการ
ร=อยละ

ความสําเร็จ
หลักฐาน

1. ประชุมผู3เกี่ยวข3องเพื่อพิจารณาแผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/ลดต3นทุน (40)

ก.ย. 63 ประชุม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 40 เอกสารประกอบ 2.3-1

2. จัดทําแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลดต3นทุน (30) ก.ย.63 แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลดต3นทุน แล3วเสร็จ 30 เอกสารประกอบ 2.3-2

3. เสนอแผนผอ.สสช.ให3ความเห็นชอบ (30) ก.ย.63 ผอ.สสช.ให3ความเห็นชอบแผน 30 เอกสารประกอบ 2.3-3

รวม

แผน

ผล

น�อยกว(า 50%

มากกว(า 50%

� แล�วเสร็จ

ลงชื่อ.............................วันที่รายงาน..23/.ก.ย../63
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เอกสารประกอบ 2.3-1

การประชุมคณะทํางาน
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63

เอกสารประกอบ 2.3-3

27

• ภาพกิจกรรม



แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลดต=นทุน 
เปXาหมายคือ  ภายใน Q4—64 ต=องมีรายงานผลการดําเนินงานตามการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ลดต=นทุนอย"างน=อย 1 ครั้ง

ขั้นตอน ระยะเวลา แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด

1. รวบรวมข3อมูลต3นทุนแต.ละโครงการ ต.ค.63 รวบรวมรายงานต3นทุนย3อนหลัง 3 ปX 
2560-2562 จาก กก/หน.วยที่เกี่ยวข3อง

เอกสารรายงานต3นทุนย3อนหลัง 3 ปX 
2560-2562 (30ก.ย.62 ยังไม.มีรายงาน)

2. เชิญวิทยากรจาก กก. /หน.วยที่เกี่ยวข3องมาให3ความรู3
เรื่องการคํานวณต3นทุน

ต.ค.63 จัดอบรมหรือถ.ายทอดความรู3เพื่อสร3าง
ความเข3าใจและทักษะในการคํานวณต3นทุน
ตามหลักวิชาการ

รายงาน/บันทึกการอบรม

3. จัดทําแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ/ ลดต3นทุนแต.ละ
โครงการ รับฟ)งความคิดเห็นของผู3เกี่ยวข3องเพื่อปรับแผน

พ.ย.63 คณะทํางานวิเคราะห�ต3นทุน และแนวทาง
การลดต3นทุน

รายงานผลการวิเคราะห� 1 ฉบับ

4. นําเสนอแผนเพื่อขอความเห็นชอบจาก ผอ.สสช. พ.ย.63 ไม.ควรเกิน 30 พ.ย. เอกสารแสดงว.าผอ. เห็นชอบ

5. ดําเนินการตามแผน 1ต.ค 63.-
30 ก.ย.64

นับถัดจากวันที่ ผอ. สสช. เห็นชอบแผน

6. ติดตามประเมินผล 1ต.ค 63.-
30 ก.ย.64

รายเดือน/ ไตรมาศ ตามมติที่ประชุม
คณะทํางาน

รายงานที่ปรากฏผลการติดตามการ
ดําเนินการตามแผน

7. สรุปผลการดําเนินงานรายงาน ผอ.สสช. และ
หน.วยงานที่เกี่ยวข3อง

ก.ย.64 ภายใน 30 ก.ย.64 เอกสารแสดงว.าผอ.สสช.รับทราบ
รายงาน

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส"วน เอกสารประกอบ 2.3-3
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

3.3 การสร=างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต=องการเฉพาะกลุ"ม

สร3างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต3องการ
ของผู3รับบริการ

มีแนวทางสร3างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต3องการของ
ผู3รับบริการ

แนวทางสร3างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต3องการของ
ผู3รับบริการ

/ / /

มีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต3องการของผู3รับบริการ

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต3องการของผู3รับบริการอย.าง
น3อย 1 เรื่อง

/ /

เปXาหมายป� 2563 มีแนวทางสร=างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต=องการของผู=รับบริการ อย"างน=อย 1 เรื่อง

ผู=รับผิดชอบ

พิรัฐ

การดําเนินการ ระยะเวลา ผลดําเนินการ
ร=อยละ

ความสําเร็จ
หลักฐาน

1. ประชุมผู3เกี่ยวข3องเพื่อจัดทําแนวทางสร3างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต3องการของผู3รับบริการ (40)

ก.ค. 63
ประชุม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 40

เอกสารประกอบ 3.3-1

2. สรุปแนวทางสร3างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต3องการของ
ผู3รับบริการ (40)

ส.ค.63 รายงานสรุปแผนผัง ขั้นตอน รูปแบบแนวทางในการ
นํานวัตกรรมไปใช3 40

เอกสารประกอบ 3.3-2

3. ผอ.สสช.ให3ความเห็นชอบแนวทาง (20) ภายใน 30 ก.ย.63 เห็นชอบ/อนุมัติ 20 เอกสารประกอบ 3.3-3

รวม 100

น�อยกว(า 50%

มากกว(า 50%

� แล�วเสร็จ

แผน

ผล

ลงชื่อ.............................วันที่รายงาน..23/.ก.ย../63
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เอกสารประกอบ 3.3-1 เอกสารประกอบ 3.3-3

30

การประชุมคณะทํางาน
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63

• ภาพกิจกรรม



3.3 การสรางนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความตองการเฉพาะกลุ�ม
สรุปแนวทางสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
1) กําหนดจุดประสงค, : นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร คําปรึกษา ส�งข�อมูล ออนไลนK สามารถบริการข�อมูลเกี่ยวกับพลังงานชุมชนให�กับผู�รับบริการได�ทุกที่ ทุกเวลา      
ไร�ข�อจํากัด ผ�านระบบออนไลนK
2) กําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการ : สร�างช�องทางบริการข�อมูลข�าวสารออนไลนKตลอด 24 ชม. สามารถส�งข�อมูลได�ทุกที่ทุกเวลาไม�จําเป�นต�องอยู�สํานักงาน   
ก็ส�งได�
3) สรางตนแบบนวัตกรรม
4) ทดลองใชนวัตกรรม : ติดตามผล ใช�ได�ทําต�อ ใช�ไม�ได�ปรับปรุง
5) เผยแพร�นวัตกรรม

แผนการสร=างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต=องการเฉพาะกลุ"ม

เป5าหมายคือ ภายใน Q4-64 ต3องมีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร3างนวัตกรรมการบริการฯ อย.างน3อย 1 ครั้ง

ขั้นตอน ระยะเวลา แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด

กําหนดจุดประสงค� ต.ค. 63 1.สํารวจความต3องการของผู3รับบริการ
2.ศึกษาจากเอกสาร บทความ ตัวอย.าง
นวัตกรรมการบริการ

หัวข3อวัตถุประสงค�

กําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการ ต.ค. 63 นําข3อมูลและประสบการณ�มาวิเคราะห�กรอบ
แนวคิดกระบวนการ

แผนผังขั้นตอน กระบวนการทํางาน

สร3างต3นแบบนวัตกรรม พ.ย. 63 วิเคราะห�ชุดนวัตกรรมที่จะนํามาใช3 เช.น App 
program Drive online

คัดเลือกรวบรวมรูปแบบนวัตกรรม
ต3นแบบที่จะนํามาใช3

ทดลองใช3นวัตกรรม ต.ค. 63-
ก.ย. 64

ทดลองนํานวัตกรรมมาใช3บริการ หลักฐานการบริการกลุ.มเป5าหมาย

เผยแพร.นวัตกรรม ก.ย. 64 ภายใน 30 ก.ย. 64 รายงานสรุป

เอกสารประกอบ 3.3-2
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ผู3รับริการ
ผู3บริการ

พื้นที่เก็บข3อมูลออนไลน�
website, Drive

แอพพลิเคชั่น
สาธารณะ

FB,LINE

นําข3อมูลสถิติ มาวิเคราะห� 
ประเมินผล ปรับปรุง

3.3 การสร=างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต=องการเฉพาะกลุ"ม เอกสารประกอบ 3.3-2

32



แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ� 2563 2564 2565

4.3 การใช=ความรู=และองค�ความรู=ของส"วนราชการในการแก=ป@ญหาเรียนรู=และมีเหตุผล

1. จัดทําระบบ HUB  ข3อมูลพลังงานชุมชนให3
เปDนระบบ

มีการทบทวนรูปแบบและจัดทํา
รายการข3อมูลและสารสนเทศใน
การจัดทําระบบ HUB  ข3อมูล
พลังงานชุมชน

รายงานผลการทบทวนรูปแบบ
และจัดทํารายการข3อมูลและ
สารสนเทศในการจัดทําระบบ 
HUB  ข3อมูลพลังงานชุมชน

/ / /

มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบ 
HUB  ข3อมูลพลังงานชุมชน 

แผนพัฒนาระบบ HUB  ข3อมูล
พลังงานชุมชน 

เปXาหมายป� 2563 มีรายงานผลการทบทวนรูปแบบและจัดทํารายการข=อมูลและสารสนเทศในการจัดทาํระบบ HUB  ข=อมูลพลังงานชุมชน

ผู=รับผิดชอบ

พิรัฐ 

การดําเนินการ ระยะเวลา ผลดําเนินการ
ร=อยละ

ความสําเร็จ
หลักฐาน

1. ประชุมผู3เกี่ยวข3องเพื่อทบทวนรูปแบบและจัดทํารายการข3อมูลและสารสนเทศ
ในการจัดทําระบบ HUB  ข3อมูลพลังงานชุมชน (30 )

ก.ย. 63
ประชุม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 30

เอกสารประกอบ 4.3-1

2. ตั้งคณะทํางานผู3รับผิดชอบ  (30) ก.ย.63 จัดทําแผนผัง ขั้นตอน รูปแบบแนวทางในการนํา
นวัตกรรมไปใช3 30

เอกสารประกอบ 4.3-2

3. รายงานทบทวนรูปแบบและจัดทํารายการข3อมูลและสารสนเทศในการจัดทํา
ระบบ HUB  ข3อมูลพลังงานชุมชนแล3วเสร็จ (30)

ก.ย..63
รายงานแล3วเสร็จ 30

เอกสารประกอบ 4.3-3

4. ผอ.สสช.ให3ความเห็นชอบแนวทาง (10) ภายใน 30 ก.ย.63 ผอ.สสช.เห็นชอบ 10 เอกสารประกอบ 4.3-4

รวม

น�อยกว(า 50%

มากกว(า 50%

� แล�วเสร็จ

ผลการปรับปรุง

ลงชื่อ.............................วันที่รายงาน..23/.ก.ย../63
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การประชุมผู=เกี่ยวข=องเพื่อทบทวนรูปแบบและจัดทํารายการข=อมูลและ
สารสนเทศในการจัดทําระบบ HUB  ข=อมูลพลังงานชุมชน

• ภาพกิจกรรม • มีการจัดประชุมผู3เกี่ยวข3องเพื่อจดัทําแผน
• ติดตามผลการดําเนินงานและสรุปและ

ประเมิน
• ผลการดําเนินงาน วางแผนปรับปรุงงานใน

ปXต.อไป

เอกสารประกอบ 4.3-1

ประชุม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 
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เอกสารประกอบ 4.3-4เอกสารประกอบ 4.3-2
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4.3 การใช=ความรู=และองค�ความรู=ของส"วนราชการในการแก=ป@ญหาเรียนรู=และมีเหตุผล
สรุปแนวทางจัดทําระบบ HUB  ข=อมูลพลังงานชุมชนให=เป;นระบบ

1) จัดหมวดหมู"ข=อมูล HUB พลังงานชุมชน : เช.น ความเปDนมาของนโยบายพลังงานชุมชน ข3อมูลพื้นที่ทํางาน แหล.งงเรียนรู3 วิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน คู.มือ 
กิจกรรมประชาสัมพันธ� ฯลฯ
2) กําหนดขั้นตอนการนําข=อมูลจัดเก็บ : ประสานงานผู3มีส.วนเกี่ยวข3อง จัดหมวดหมู. เพื่อนําข3อมูลมาจัดเก็บเปDน Digital file
3) คัดเลือกแหล"งจัดเก็บข=อมูลและช"องทางเผยแพร" : พื้นที่เก็บข3อมูล online เช.น Google Drive, Website 
4) นําข=อมูลจัดเก็บตามหมวดหมู"และเผยแพร" : ติดตามผล ใช3ได3ทําต.อ ใช3ไม.ได3ปรับปรุง
5) ติดตามการเข=ามาใช=บริการ : วิเคราะห�ความสนใจของผู3เข3ามาใช3บริการ HUB เรียงลําดับความสนใจตามหมวดหมู.

แผนการสร=างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต=องการเฉพาะกลุ"ม

เป5าหมายคือ ภายใน Q4-64 ต3องมีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสร3างนวัตกรรมการบริการฯ อย.างน3อย 1 ครั้ง

ขั้นตอน ระยะเวลา แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด

มีการทบทวนรูปแบบและจัดทํารายการข3อมูลและ
สารสนเทศในการจัดทําระบบ HUB  ข3อมูล
พลังงานชุมชน

ภายใน 
30 ก.ย.63

รายงานผลการทบทวนรูปแบบและจัดทํารายการ
ข3อมูลและสารสนเทศในการจัดทําระบบ HUB  
ข3อมูลพลังงานชุมชน

รายงานผลการทบทวนรูปแบบและ
จัดทํารายการข3อมูลและสารสนเทศใน
การจัดทําระบบ HUB  ข3อมูลพลังงาน
ชุมชน

จัดหมวดหมู.ข3อมูล HUB พลังงานชุมชน ต.ค. 63 ทบทวนข3อมูลการดําเนินงานโครงการพลังงาน
ชุมชนที่ผ.านมาย3อนหลัง 3 ปX และสํารวจความ
ต3องการของผู3รับบริการ

รายงานสรุป

กําหนดขั้นตอนการนําข3อมูลจัดเก็บ ต.ค. 63 ประสานงานผู3มีส.วนเกี่ยวข3อง จัดหมวดหมู. เพื่อนํา
ข3อมูลมาจัดเก็บเปDน Digital file

แผนผังขั้นตอน ประสานขอข3อมูล

คัดเลือกแหล.งจัดเก็บข3อมูลและช.องทางเผยแพร. พ.ย. 63 วิเคราะห�แหล.งจัดเก็บข3อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ประสานขอคําปรึกษากับผู3เกี่ยวข3อง

ได3รูปแบบแหล.งจัดเก็บและวิธีการเก็บ
ข3อมูล Digital file

นําข3อมูลจัดเก็บตามหมวดหมู.และเผยแพร. ต.ค. 63-ก.ย. 
64

นําข3อมูลไฟล�นามสกุลต.างๆ เช.น .doc .ppt .pdf 
.jpg มาจัดเก็บและเผยแพร.

หลักฐานการเผยแพร.ข3อมูลในรูปแบบ 
ลิงค� เข3าชม

ติดตามการเข3ามาใช3บริการ ก.ย. 64 ภายใน 30 ก.ย. 64 รายงานสรุป

เอกสารประกอบ 4.3-3
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ผลการทบทวนรปูแบบและจดัทาํรายการขอ้มลูและสารสนเทศ
ในการจดัทาํระบบ HUB  ขอ้มลูพลงังานชุมชน

1. ทบทวนนยิาม “การจดัทําระบบ HUB ขอ้มูลพลงังานชุมชน” คอื ศนูยร์วมเครอืขา่ยขอ้มลูขา่วสาร
อเิล็กทรอนกิสข์อง สสช. ในรูปแบบ (Web Template) ที,สามารถบรกิารขอ้มูลในรูปแบบไฟลด์จิติอลทุก
รปูแบบ ใหก้บักลุม่เป้าหมายไดแ้บบออนไลนส์าธารณะ และกลุม่เป้าหมายมสีว่นร่วมในการสง่ขอ้มลูขา่วสาร
ที,เป็นประโยชน ์ที,สามารถเขา้ชมและดาวนโ์หลดไดท้ั :งเครื,อง PC และ Mobile phone โดยมบีรกิารการสง่
ขอ้มลูลงิคจ์าก Website ถงึกนัไดผ้า่น App สาธารณะ เชน FB,LINE เป็นตน้

ผูด้แูลระบบ HUB 
พลงังานชมุชน

ราชการ เอกชน ประชาชน

กลุม่งาน สสช.

กลุม่เป้าหมาย
ผูร้ับบรกิาร

ขอ้มลู

• นโยบาย
• โครงการพัฒนา
• เทคโนโลยี
• เครอืขา่ย
• ฐานขอ้มลูวชิาการ
• บทความ/ขา่ว

www.http//ppp.energy.go.thWebsite สํานักสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน (สสช.) ก.พลังงาน

เอกสารประกอบ 4.3-3
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ผลการทบทวนรปูแบบและจดัทาํรายการขอ้มลูและสารสนเทศ
ในการจดัทาํระบบ HUB  ขอ้มลูพลงังานชุมชน (ตอ่)

2. กระบวนการทํางานในการจัดทําระบบ HUB  ขอ้มลูพลังงานชมุชน จะตั :งผูด้แูล Admin ที,จะตอ้งสื,อสารสง่
มลูโครงการตา่งๆที,เคลื,อนไหวอยูข่องแตล่ะกลุม่งาน ที,ทํางานรว่มกบัหน่วยงานภายในและภายนอกทั:ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เกี,ยวกบัขอ้มลูพลังงานชมุชน โดยผูร้ับบรกิารมสีว่นรว่มในการขอ้มลูที,เป็น
ประโยชน ์แลว้นํามาจัดทําหมวดหมู ่จัดเก็บเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์มลีงิคด์าวนโ์หลด และมกีาร Update 
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัตลอดเวลา รวมทั:งมกีารรวบรวมสถติกิารเขา้ชม ขอ้มลูที,ไดร้ับความสนใจในชว่งเวลานั:น
เพื,อนํามาปรับปรงุบรกิารที,ตอบสนองความตอ้งการใหด้ยีิ,งขึ:น

ผูด้แูลระบบ HUB 
พลงังานชมุชน

ราชการ เอกชน ประชาชน

กลุม่งาน สสช.

จัดหมวดหมู่

Website สํานักสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน (สสช.) ก.พลงังาน www.http//ppp.energy.go.th

เผยแพร่ รวบรวมสถติกิารเขา้ชม 

สื,อสารสองทาง

1

2

3

4 5

Data analystics for the monitoring
ปรับปรงุ

6
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ประสานผู3มีส.วนเกี่ยวข3อง

นําข3อมูลที่ได3มาจัดหมดหมู.

จัดเก็บข3อมูล

เผยแพร.

ประเมินผล

1 2

3

4

5

ผังขั้นตอนการนําข=อมูลจัดเก็บ :  ประสานงานผู=มีส"วนเกี่ยวข=อง จัดหมวดหมู" 
เพื่อนําข=อมูลมาจัดเก็บเป;น Digital file, Website www.http//ppp.energy.go.th

เอกสารประกอบ 4.3-3

39


