
 

บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ สป.พน. สำนักส
งเสริมการมีส
วนร
วมของประชาชน โทร.๐๒-๑๔๐-๖322  

ที่  พน ๐๒10.1 / 229  วันที่      6  พฤษภาคม  2564  

เรื่อง  เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม  

 เรียน  รปพน. (นายสมบูรณ5 หน
อแก8ว) ผ
าน รก.ผอ.สสช.  

ตามที่ สป.พน. ได8กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ5การประเมินส
วนราชการตามมาตรการปรับปรุง                                                
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับสำนัก/กอง) ของของสำนัก
ส 
งเสร ิมการม ีส 
วนร 
วมของประชาชน องค5ประกอบที ่  1: การประเม ินประสิทธ ิผลการดำเนินงาน 
(Performance Base) น้ำหนักร8อยละ 70 ข8อ 1.1 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตาม
หน8าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ท8องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ
มจังหวัด 
(Function KPI/Area KPI) ตัวชี ้วัดที ่ 1.1.2  ความสำเร็จในการจัดทำข8อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร8าง      
การมีส
วนร
วมเพื ่อพัฒนาพลังงานในพื ้นที ่ห 
างไกล ความละเอียดดังเอกสารแนบ 1 และ ปพน.ได8ให8           
ความเห็นชอบต
อข8อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลแล8ว เมื ่อวันที่ 21 เมษายน 2564        
ดังเอกสารแนบ 2น้ัน  

ในการนี ้เพื ่อบรรลุตามหลักเกณฑ5ตัวชี ้ว ัดเป�าหมายขั ้นสูงคือ มีการสื ่อสาร/เผยแพร

ข8อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผล ไปยัง สพจ. และหน
วยงานที ่เกี ่ยวข8อง ภายในเดือน
พฤษภาคม 2564  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได8โปรดลงนามในหนังสือเผยแพร
ข8อเสนอแนะ   
เชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลถึง สพจ.76 แห
ง และหน
วยงานที่เกี่ยวข8องดังเอกสารที่แนบมาพร8อมน้ี 
พร8อมทั้งเผยแพร
เอกสารดังกล
าวผ
านเว็ปไซต5 สสช.ต
อไป  

 
 
 

 
(นางสาวนพมาศ  บัววิชัยศิลปa) 

นักวิเคราะห5นโยบายและแผนชำนาญการ 
  

6 พ.ค.64 

6 พ.ค.64 



 

 

 

บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ สป.พน. สำนักส
งเสริมการมีส
วนร
วมของประชาชน โทร.๐๒-๑๔๐-๖322  

ที่  พน ๐๒10.1 /  วันที่         พฤษภาคม  2564  

เรื่อง ขอนำส
งเอกสารเผยแพร
 ผลการดำเนินงานสรุปบทเรียนและจัดทำข8อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ       
       สร8างการมีส
วนร
วมเพ่ือพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห
างไกล และแนวทางการขยายผล  

 เรียน  ผอ.กก./ ผอ.กตร./ ผอ.กยผ./ ผอ.กกต./ ผอ.ศทส./ หน.กพร./ หน.ตสน./ หน.ศปท./ ผอ.กศร./ หน.สร. 
                พลังงานจังหวัด 76จังหวัด 

ตามที่ สป.พน. ได8กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ5การประเมินส
วนราชการตามมาตรการปรับปรุง                                                
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับสำนัก/กอง) ของสำนักส
งเสริม
การมีส
วนร
วมของประชาชน องค5ประกอบท่ี 1: การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) 
น้ำหนักร8อยละ 70 ข8อ 1.1 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหน8าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ท8องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ
มจังหวัด (Function KPI/Area 
KPI) ตัวชี้วัดที่ 1.1.2  ความสำเร็จในการจัดทำข8อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร8างการมีส
วนร
วมเพื่อพัฒนา
พลังงานในพื้นท่ีห
างไกล ความละเอียดดังเอกสารแนบ 1 น้ัน 

 ในการนี้ สสช.สป.พน.ได8ดำเนินการสรุปบทเรียนและจัดทำข8อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
สร8างการมีส
วนร
วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพ้ืนที่ห
างไกล และแนวทางการขยายผลเสร็จเรียบร8อยแล8ว และ ปพน. 
ได8ให8ความเห็นชอบต
อข8อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลดังกล
าวแล8ว จึงขอเผยแพร

ข8อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลมายังหน
วยงานของท
าน เพื่อใช8ประโยชน5ในการปฏิบัติงาน
ภารกิจในส
วนที่เก่ียวข8องต
อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

 
 (นายสมบูรณ5  หน
อแก8ว) 
                                                        รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                   ปลัดกระทรวงพลังงาน 
  

 
เอกสารเผยแพร� 



 

 

 

บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ สป.พน. สำนักส
งเสริมการมีส
วนร
วมของประชาชน โทร.๐๒-๑๔๐-๖322  

ที่  พน ๐๒10.1 /  วันที่         พฤษภาคม  2564  

เรื่อง ขอนำส
งเอกสารเผยแพร
 ผลการดำเนินงานสรุปบทเรียนและจัดทำข8อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ       
       สร8างการมีส
วนร
วมเพ่ือพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห
างไกล และแนวทางการขยายผล  

 เรียน อพพ./ อชธ./ อธพ./ ผอ.สนพ. 

ตามที่ สป.พน. ได8กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ5การประเมินส
วนราชการตามมาตรการปรับปรุง                                                
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับสำนัก/กอง) ของสำนักส
งเสริม
การมีส
วนร
วมของประชาชน องค5ประกอบท่ี 1: การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) 
น้ำหนักร8อยละ 70 ข8อ 1.1 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหน8าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ท8องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ
มจังหวัด (Function KPI/Area 
KPI) ตัวชี้วัดที่ 1.1.2  ความสำเร็จในการจัดทำข8อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร8างการมีส
วนร
วมเพื่อพัฒนา
พลังงานในพื้นท่ีห
างไกล ความละเอียดดังเอกสารแนบ 1 น้ัน 

 ในการนี้ สสช.สป.พน.ได8ดำเนินการสรุปบทเรียนและจัดทำข8อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
สร8างการมีส
วนร
วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพ้ืนที่ห
างไกล และแนวทางการขยายผลเสร็จเรียบร8อยแล8ว และ ปพน. 
ได8ให8ความเห็นชอบต
อข8อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลดังกล
าวแล8ว จึงขอเผยแพร

ข8อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลมายังหน
วยงานของท
าน เพื่อใช8ประโยชน5ในการปฏิบัติงาน
ภารกิจในส
วนที่เก่ียวข8องต
อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 

 
 (นายสมบูรณ5  หน
อแก8ว) 
                                                        รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                   ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

 
เอกสารเผยแพร� 


