
 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการมาตรการประหยัดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดกระดาษ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน รัฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 

หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑) แต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน ๑ ครั้ง ด า เนินการแต่ งตั้ งคณะท างานลดใช้
พลังงานของ สสภ.10 ตามค าสั่ง สสภ.10 
ที่ 10 ที่ 23/2560 ลงวันที่ 2 ส.ค.60  

/     

๒) จัดท ามาตรการประหยัดพลังงาน 1 ครั้ง จัดท ามาตรการประหยัดพลังงาน ของ 
สสภ.10 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 

/     

3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การประหยัดพลังงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ทุกเดือน ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์
การประหยัดพลังงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. ในการประชุมประจ าเดือนของสสภ.10 
ทุกเดือน ดังนี้ 
- ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที 22 พ.ย.60  
- ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที 18 ธ.ค.60  
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที 10 ม.ค.61 
- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที 14 ก.พ.61 
- ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที 21 มี.ค.61 
- ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที 24 เม.ย.61 
- ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที 11 มิ.ย.61 

/     

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

- ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที 20 ก.ค.61 
2. บันทึกแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ฯ/
รายงานการใช้พลังงาน 
- เดือน ส.ค.61 ตามบันทึกข้อความที่ 
1997.1 ลงวันที่ 27 ส.ค.๖๑ 
- เดือน ก.ย.51 ตามบันทึกข้อความที่ 
2295 ลงวันที่ 27 ก.ย.๖๑ 

4) รายงานการใช้พลังงาน ทุกเดือน ด าเนินการรายงานการใช้พลังงาน ดังนี้ 
1. ในการประชุมประจ าเดือนของสสภ.10 
ทุกเดือน ดังนี้ 
- ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที 22 พ.ย.60  
- ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที 18 ธ.ค.60  
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที 10 ม.ค.61 
- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที 14 ก.พ.61 
- ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที 21 มี.ค.61 
- ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที 24 เม.ย.61 
- ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที 11 มิ.ย.61 
- ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที 20 ก.ค..61 
2. บันทึกแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ฯ/
รายงานการใช้พลังงาน 
- เดือน ส.ค.61 ตามบันทึกข้อความที่ 
1997.1 ลงวันที่ 27 ส.ค.๖๑ 
- เดือน ก.ย.51 ตามบันทึกข้อความที่ 
2294 ลงวันที่ 27 ก.ย.๖๑ 

/     



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

2. รายงานผ่านระบบ E-Report ของ 
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 
กระทรวงพลังงาน ทาง website 
http://www.e-
report.energy.go.th/index.php ทุก
เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง 
กันยายน 2561 

5) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ต่อ ผอ.
สสภ.๑๐ 

๑ ครั้ง รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค ต่อ ผอ.สสภ.๑๐ ตามบันทึกที่ 
2295 ลงวันที่ 27 ก.ย.๖๑ 

/     

   

ผู้รายงาน  นางธิดากร วันจันทึก 
รายงาน ณ วันที่  28 กันยายน ๒๕๖1   
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ 417 4545 
e-mail address : reo10.gm@esanenvi.com 

    
    
    

 
 

http://www.e-report.energy.go.th/index.php%20ทุก
http://www.e-report.energy.go.th/index.php%20ทุก


 
(ส่งรายงานนี้ทางEmail : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 
หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

แบบ
ประเมิน 

๑) ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามแบบฟอร์มของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งทุกส่วนงาน/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอยู่แล้ว 

/     

๒. ชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๑ ครั้ง ๑) ร่วมพัฒนาระบบ I-Survey กับบริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ 
จ ากัด เพื่อส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับ 
บริการผ่าน QR cord และเก็บบันทึกพร้อมประมวลผล
ข้อมูลในระบบ I-Survey ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าถึง/ดูผล
การประเมินได้ตลอดเวลาผ่าน web application  
๒) ชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการโดยการใช้ระบบ I-Survey ให้
ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และเผยแพร่ 
QR cord ในกลุ่มไลน์ สสภ.๑๐ 

/     

๓. รวบรวมแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการให้บริการค าปรึกษาแนะน า
ด้านสิ่งแวดล้อม และบันทึกข้อมูลผู้รับบริการและ
ผลประเมินในรูป digital file  โดยใช้ระบบ I-
Survey 

ทุกเรื่อง/
เดือน 

๑. ผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการในการให้บริการค าปรึกษาแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม 
และบันทึกข้อมูลโดยใช้ระบบ I-Survey ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๖๑ สามารถรวบรวมได้
จ านวน ๒๒ ราย  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อย

/   เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ทดลองการใช้งานระบบ 
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล 
และการรวบรวมข้อมูล

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ละ ๙๖.๘๘ และไม่มีความไม่พึงพอใจ  
๒. ผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการค าปรึกษาแนะน าด้าน
สิ่งแวดล้อม และบันทึกข้อมูลโดยใช้ระบบ I-Survey 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๖๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๖๑ สามารถ
รวบรวมได้จ านวน ๕๐ ราย  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ และไม่มีความไม่พึงพอใจ  
๓. รวบรวมแบบส ารวจการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจในการจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา จ านวน ๓ 
ครั้ง ดังนี้ 
๓.๑) การเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการลดก๊าซเรือน
กระจกพ้ืนที่น าร่องฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ รวบรวมได้ 
๕๑ ราย มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๔ และมี
ความไม่พึงพอใจในส่วนสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่
สถานที่จอดรถไม่สะดวก จ านวน ๑ ราย 
๓.๒) การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑  
รวบรวมได้ ๒๓ ราย มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๔๗  และไม่มีความไม่พึงพอใจ 
๓.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๑  
รวบรวมได้ ๑๕ ราย มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๗  และไม่มีความไม่พึงพอใจ 
๔. ผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการค าปรึกษาแนะน าด้าน
สิ่งแวดล้อม และบันทึกข้อมูลโดยใช้ระบบ I-Survey 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๖๑ สามารถ

อาจจะมีผู้รับบริการบาง
รายยังไม่ท าการประเมิน
ให้ 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

รวบรวมได้จ านวน ๒๙ ราย  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐ และไม่มีความไม่พึงพอใจ  
๕. รวบรวมแบบส ารวจการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจในการจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา จ านวน ๓ 
ครั้ง ดังนี้ 
๕.๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริม สร้างศักยภาพ 
อปท.และภาคีเครือข่ายในการลดก๊าซเรือนกระจก ตาม
บริบทความตกลงปารีส : การจัดท าข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกในระดับองค์กรและระดับเมือง วันที่ 12 - 13 
กรกฎาคม 2561 รวบรวมได้ 15 ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 86.70 และไม่มีความไม่
พึงพอใจ 
5.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
การสนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยและน้ า
เสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด วันที่ 
 2-3 สิงหาคม 2561 รวบรวมได้ 31 ราย มีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 89.80 และไม่มีความไม่พึงพอใจ 
5.3) การประชุมสรุปผลความส าเร็จ "การจัดการน้ าเสีย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นท่ีน าร่อง 4 แห่ง และการขยาย
ผลสู่การปฏิบัติ" วันที่ 7 กันยายน 2561 รวบรวมได้ 46 
ราย มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91.40 และไม่มี
ความไม่พึงพอใจ 

๔. วิเคราะห์และประมวลผลส ารวจความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  

ทุกเรื่อง/
เดือน 

๑.ผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการในการให้บริการค าปรึกษาแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม 

/    เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ทดลองการใช้งานระบบ 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

และบันทึกข้อมูลโดยใช้ระบบ I-Survey ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๖๑ สามารถรวบรวมได้
จ านวน ๒๒ ราย  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๘๘ และไม่มีความไม่พึงพอใจ  
๒. ผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการในการให้บริการค าปรึกษาแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม 
และบันทึกข้อมูลโดยใช้ระบบ I-Survey ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๖๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๖๑ สามารถรวบรวมได้
จ านวน ๕๐ ราย  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อย
ละ ๙๓.๔๐ และไม่มีความไม่พึงพอใจ  
๓. รวบรวมแบบส ารวจการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจในการจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา จ านวน ๓ 
ครั้ง ดังนี้ 
๓.๑) การเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการลดก๊าซเรือน
กระจกพ้ืนที่น าร่องฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ รวบรวมได้ 
๕๑ ราย มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๔ และมี
ความไม่พึงพอใจในส่วนสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่
สถานที่จอดรถไม่สะดวก จ านวน ๑ ราย 
๓.๒) การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑  
รวบรวมได้ ๒๓ ราย มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๔๗  และไม่มีความไม่พึงพอใจ 
๓.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๑  
รวบรวมได้ ๑๕ ราย มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๗  และไม่มีความไม่พึงพอใจ 
๔. ผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับ 

ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล 
ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการ
วิเคราะห์/ค านวณข้อมูล
ด้วย 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

บริการในการให้บริการค าปรึกษาแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม 
และบันทึกข้อมูลโดยใช้ระบบ I-Survey ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๖๑ สามารถรวบรวมได้
จ านวน 29 ราย  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อย
ละ 94.40 และไม่มีความไม่พึงพอใจ  
๕. รวบรวมแบบส ารวจการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจในการจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา จ านวน  
๓ ครั้ง ดังนี้ 
๕.๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริม สร้างศักยภาพ 
อปท.และภาคีเครือข่ายในการลดก๊าซเรือนกระจก ตาม
บริบทความตกลงปารีส : การจัดท าข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกในระดับองค์กรและระดับเมือง วันที่ 12 - 13 
กรกฎาคม 2561 รวบรวมได้ 15 ราย มีความพึงพอใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
คิดเป็นร้อยละ 86.70 และไม่มีความไม่พึงพอใจ 
5.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
การสนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยและน้ า
เสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด วันที่ 
 2-3 สิงหาคม 2561 รวบรวมได้ 31 ราย มีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 89.80 และไม่มีความไม่พึงพอใจ 
5.3) การประชุมสรุปผลความส าเร็จ "การจัดการน้ าเสีย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นท่ีน าร่อง 4 แห่ง และการขยาย
ผลสู่การปฏิบัติ" วันที่ 7 กันยายน 2561 รวบรวมได้ 46 
ราย มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91.40 และไม่มี
ความไม่พึงพอใจ 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ให้บริการเสนอผู้บริหารและแจ้งทุกส่วนงานทราบ  

๓ ครั้ง ๑.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
รอบ ๖ เดือน เสนอผู้บริหาร ตามบันทึกที่ ๘๓๐.๑ ลง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
รอบ ๙ เดือน เสนอผู้บริหาร ตามบันทึกที่ ๑๕๗๖ ลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  
๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
รอบ 12 เดอืน เสนอผู้บริหาร ตามบันทึกที่ ๒๒92 ลง
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  
 
 
 

/     

   

ผู้รายงาน  นางสิริธร  จังโกฏิ 
รายงาน ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖1 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๒๒ ๑๓๘๒ 
e-mail address : eo10.plan@esanenvi.com 

    

   
 
 

    
 



 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 

หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล (IPAบุคคล) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561   

 
        

1.1  ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่
ระดับส่วนงานและบุคคล 

1 ครั้ง กพร.สสภ.10 ด าเนินการจัดประชุม
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
องค์กรสู่ระดับส่วนงานและบุคคล ในการ
ประชุมประจ าเดือนของ สสภ.10 ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 และ
แจ้งให้ข้าราชการจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล 
ปี 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ภายในวันที่ 25 ม.ค.61 

/   

1.2  จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2561 IPA บุคคล ข้าราชการจ านวน 17 ราย จัดท า IPA 
บุคคล และลงนามกับ ผอ.สสภ.10 เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2561 

/     

2. การน าผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณา          

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

เลื่อนเงินเดือน 
2.1  แจ้งแนวทางการประเมินฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานรายบุคคลเพ่ือน าผลมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

2 ครั้ง ครั้ งที่  1  ได้ แจ้ ง เวี ยนแนวทางการ
ประเมินผลฯให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือน า
ผลมาประกอบการ พิจารณา เลื่ อน
เงินเดือนในการประชุมประจ าเดือนของ 
สสภ.10 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 
ม.ค. 61  
ครั้ งที่  2  ได้ แจ้ ง เวี ยนแนวทางการ
ประเมินผลฯให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือน า
ผลมาประกอบการ พิจารณา เลื่ อน
เงินเดือนในการประชุม ผอ.ส่วน เมื่อ
วันที่ 24 ก.ย.61 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

    

2.2 ประชุมการประเมินเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้แจ้งให้ข้าราชการจัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบที่ 1-
3 ส่งภายในวันที่  28 มี.ค. 61 เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้ง
ที่ 1 (1 เม.ย.61) โดยมีก าหนดการ
ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ในวันที่ 
5 เม.ย.61 และส่ง สป.ทส. ภายในวันที่ 
10 เม.ย.61 
ครั้งที่ 2 ได้แจ้งให้ข้าราชการจัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบที่ 1-
3 ส่งภายในวันที่  28 ก.ย.61 เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้ง

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

    



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ที่  1 (1 ต.ค.61) โดยมีก าหนดการ
ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ในวันที่ 
1 ต.ค. 61 และส่ง สป.ทส. ภายในวันที่ 
4 ต.ค. 61  

   

ผู้รายงาน  นางธิดากร วันจันทึก 
รายงาน ณ วันที่  28 กันยายน ๒๕๖1   
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ 417 4545 
e-mail address : reo10.gm@esanenvi.com 

    
    
    

 
 



 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ 

จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) และจัดมุมเพื่อผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 
หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ KM       

1. จัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management; KM) ของส านักงานฯ ประจ าปี ๒๕๖1 

๑ แผน จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  
(Knowledge Management; KM) ของ
ส านักงานฯ ประจ าปี ๒๕๖1 

/   

2. ด าเนินการจัดกิจกรรม KM ตามแผน  ทุกเรื่อง       
ทุกครั้ง 

- ด าเนินการจัดกิจกรรม KM ตามแผน 
ตั้งแต่เดือน เม.ย. – มิ.ย. 61 จ านวน 2 
เรื่อง ดังนี้ 
1. การใช้เทคโนโลยี QR Code เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กร 
เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 
2. รักษ์โลก เลิกพลาสติก เมื่อวันที่ 18 
มิ.ย.61 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม KM ตามแผน 
ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. 61 

/   
 
 
 
 
 
 
 

/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ได้จัดกิจกรรม KM ตาม
แ ผ น  เ นื่ อ ง ด้ ว ย  ท ส . มี

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

 
 

นโยบาย เ ร่ งด่ วน ในการ
ด าเนินงานโครงการท าดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ท า
ใ ห้ ต้ อ ง เ ร่ ง ด า เ นิ น ง า น
กิ จ ก ร ร ม ต า ม น โ ย บ า ย
เร่งด่วน 

3. รายงานผลเสนอต่อ ผอ.สสภ.10 1 ครั้ง รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 
สสภ.10 ประจ าปีงบประมาณ 2561
ตามบั นทึ กที่  2291  ล งวั นที่  27 
กันยายน ๒๕๖๑  

/     

กิจกรรมที่ 2 จัดมุมเพื่อผ่อนคลายการท างานส าหรับ
บุคลากร 

       

1. ปรับปรุงอาคารส านักงาน 1 ครั้ง ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงาน
ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
อาคารห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 
016/2561 ลงวันที่ 13 มี.ค.61 และ
เริ่มด าเนินการปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 14 
มี.ค. ๖1 โดยได้รับการจัดสรรงบลงทุน
รายการปรับปรุงอาคารฯ ๑ รายการ 
จ านวน 611,๐๐๐ บาท   

/     

2. จัดท าสถานที่เพ่ือผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร 1 ครั้ง ได้ด าเนินการจัดท าสถานที่ เ พ่ือผ่อน
คลายการท างานส าหรับเจ้าหน้าที่ของ

/   



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานฯ ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน 
รับประทานอาหาร นั่งเล่น ประชุมนอก
อาคาร เป็นต้น เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.61 

3. จัดกิจกรรม Big cleaning day 3 ครั้ง ได้ด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office) จึงได้จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 61 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 
 

 
 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
 

 

   

ผู้รายงาน  นางธิดากร วันจันทึก 
รายงาน ณ วันที่  28 กันยายน ๒๕๖1   
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ 417 4545 
e-mail address : reo10.gm@esanenvi.com 

    
    
    

 
 


