
 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : psdg.inno@mnre.go.th) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ : โครงการการจัดท าแผนการจัดการความรู้(KM) 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านปฏิบัติงาน 
เดือน กันยายน 2561 รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ 
ตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Team)  1 ครั้ง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Team)  ตำม

ค ำสั่งส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 12 อุบลรำชธำนี ที่ 
30/2560 ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 

 - รำยงำนรอบ 
6 เดือน 

2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อม
ภำคท่ี 12 ปี 2561 

1 แผน คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Team)  ได้จัดท ำ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 
ปี 2561 ในเดือนมกรำคม 2561 

 - รำยงำนรอบ 
6 เดือน 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
หน่วยงำน  หรือ หน่วยงำนภำยนอก 
 

1 ครั้ง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส ำนัก
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือ
หน่วยงำนภำยนอก โดยบุคลำกรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค
ที่ 12 อุบลรำชธำนี มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
กัน คือ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ
และประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ งำนด้ำนกำร
ตรวจสอบคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน กรณีเหตุฉุกเฉินด้ำน
น้ ำเสีย เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 
3 อำคำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 อุบลรำชธำนี  

 - รำยงำนรอบ 
12 เดือน 

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ 
ตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. จัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้คณะท ำงำนได้
แลกเปลี่ยนถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้จำกกำร
ปฏิบัติงำนและค้นหำแนวทำงเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำร
ปฏิบัติ 

1 ครั้ง 1. จัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้คณะท ำงำนได้แลกเปลี่ยน
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนและค้นหำ
แนวทำงเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติ ในหัวข้อ กำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำกชุมชน ใน
วันที่ 28 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 อุบลรำชธำนี โดยมีผู้เข้ำร่วมกำร
แลกเปลี่ยนถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำน
จำก ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดอุบลรำชธำนี ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ ำนำจเจริญ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดำหำร ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำก
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 พร้อมนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์ จ ำนวน 26 คน 
2. กำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้บุคลำกรได้
แลกเปลี่ยนถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำน
และค้นหำแนวทำงเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน คือ 
กิจกรรมกำร   ปลูกป่ำ ภำยใต้โครงกำร “ประชำรัฐร่วมใจ 
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 
2561  ณ วัดสิรินธรวรำรำมภูพร้ำว ต ำบลช่องเม็ก อ ำเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

 - -รำยงำนรอบ 
9 เดือน 

-รำยงำนรอบ 
12 เดือน 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ 
ตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5.จัดกำรเรียนรู้ โดยกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่/กำร
เรียนรู้เอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์และอ่ืนๆ 

1 ครั้ง ศึกษำดูงำน เกษตรอีสำนใต้ “ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำ
เกษตรไทย 4.0” สืบสำนพระรำชปณิธำนกำรเกษตรตำม
แนวพระรำชด ำริ ให้มีควำมเข้ำถึง เข้ำใจควำมพอมี พอกิน 
พอใช้ ในกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ให้มีควำม
ทันสมัยและก้ำวหน้ำมั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและ
ประเทศชำติ ตลอดจนกำรขยำยผลสู่กลุ่มประเทศอำเซียน
ในอนำคต 

 - รำยงำนรอบ 
6 เดือน 

6.จัดสถำนที่เพ่ือผ่อนคลำยกำรท ำงำนส ำหรับบุคลำกร 1 ครั้ง สสภ.12 ได้จัดสถำนที่เพ่ือผ่อนคลำยกำรท ำงำนส ำหรับ
บุคลำกร จ ำนวน 4 แห่ง 

1. บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรใต้ต้นหูกวำง 
2. บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร ชั้น2  
3. ห้องอ ำนวยกำร ส ำหรับอ่ำนหนังสือพิมพ์ 
4. บริเวณด้ำนหน้ำห้องส่วนวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม ชั้น 4 

 - รำยงำนรอบ 
6 เดือน 

7. สรุปและรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 

1 ครั้ง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM : Knowledge Management) 
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 อุบลรำชธำนี 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

 - รำยงำนรอบ 
12 เดือน 

       
       
      ผู้รำยงำน  นำงสำววรรณภำ ทองสีแก้ว 
      รำยงำน ณ วันที่ 24 เดือนตุลำคม 2561 
      เบอร์โทรศัพท์ : 0 4521 0371 
      e-mail address : promotion.reo.12@gmail.com 
 



 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ โครงการมาตรการประหยัดพลังงานและกระดาษ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านรัฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบปุริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได ้
ตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. ประชุมทบทวนคณะท ำงำนประหยัดพลังงำน  1 ครั้ง คณะท ำงำนมำตรกำรประหยัดพลังงำนตำมค ำสัง่ส ำนักงำน

สิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 ที่ 4/2560 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2560 ได้
ประชุมเพื่อหำรือและทบทวนแนวทำงปฏิบตัิตำมนโยบำยกำร
ประหยัดพลังงำนในวันที่ 22  มกรำคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 อุบลรำชธำนี  

 - ไม่มี 

2. จัดท ำประกำศแผนปฏิบัติกำรลดกำรใช้พลังงำน
ของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 

1 ครั้ง จัดท ำประกำศ เร่ืองแผนปฏิบัติกำรลดกำรใช้พลังงำนของ
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 และแจ้งเวียนเจำ้หน้ำที่ส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อม ทรำบและถือปฏบิตัิ  

 - ไม่มี 

3. กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 

1 ครั้ง คณะท ำงำนฯ ได้รวบรวมข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณดำ้นพลังงำน 
3 ชนิด คือ น้ ำมนัเชื้อเพลิง  ไฟฟ้ำ และกระดำษ ของปี 2560  
และก ำหนดเปำ้หมำยลดลง 10 % ในปี 2561 

 - ไม่มี 

4.รำยงำนผลตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนปี 2561 เมื่อเทียบกับปี
2560 
 
 

8 ครั้ง รำยงำนผลตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนปี 2561 เมื่อเทียบกับป ี2560 จ ำนวน 8 คร้ัง 
   1) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 2/2561  ในวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค
ที่ 12 อุบลรำชธำน ี

 - ไม่มี 

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบปุริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได ้
ตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4.รำยงำนผลตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนปี 2561 เมื่อเทียบกับปี
2560 (ต่อ) 

2) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 3/2561  ในวันที่  30  มีนำคม 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
3) ในกำรประชุมส ำนักงำนคร้ังที่ 4/2561  ในวันที่ 24 เมษำยน 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
4) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 5/2561  ในวันที่ 4 พฤษภำคม 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
5) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 6/2561  ในวันที่ 8 มิถุนำยน 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
6) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 7/2561  ในวันที่ 18 กรกฎำคม 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
7) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 8/2561  ในวันที่ 27 สิงหำคม 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
8) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 9/2561  ในวันที่ 18 กันยำยน 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
 
 
 
 
 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบปุริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได ้
ตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5.รำยงำนข้อมูลกำรใช้พลังงำนในปี 2561 
เปรียบเทียบกับปี 2560 
 
 
 
 

8 ครั้ง รำยงำนข้อมูลกำรใช้พลังงำนในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 
2560 จ ำนวน 8 คร้ัง 
1) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 2/2561  ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
2) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 3/2561  ในวันที่  30  มีนำคม 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
3) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 4/2561  ในวันที่ 24 เมษำยน 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
4) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 5/2561  ในวันที่ 4 พฤษภำคม 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
5) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 6/2561  ในวันที่ 8 มิถุนำยน 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
6) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 7/2561  ในวันที่ 18 กรกฎำคม 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
7) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 8/2561  ในวันที่ 27 สิงหำคม 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี
 
 
 

 - ไม่มี 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบปุริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได ้
ตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
8) ในกำรประชุมส ำนักงำนครั้งที่ 9/2561  ในวันที่ 18 กันยำยน 
2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 
อุบลรำชธำน ี

       
      ผู้รำยงำน  ส.ต.ต.หญิง เจียมจติร  สุวพัชรแจ่มใส 
      รำยงำน ณ วันที่ 24 เดือนตุลำคม 2561 
      เบอร์โทรศัพท์ : 0 4521 0371 
      e-mail address : promotion.reo.12@gmail.com 
 
 



 
 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการโครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านองค์การ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  
หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับส านัก/ศูนย์ 

 
 1 ครั้ง 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/ศูนย์          
ค าสั่งส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 12 เลขที่ 9/2561 
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561  

 
 

 

- 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการทั่วไป ประจ าปี 2561 

 
 1 ครั้ง 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปี 
2561 ค าสั่งส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เลขที่ 
10/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561   

 
 

  

- 

3.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับส านัก/ศูนย์ 
 
 
 
 

 
 
  2 ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ก าหนด 2 ครั้ง 
ดังนี้  ครั้งที่ 1  มีนาคม 2561 
       ครั้งที่ 2  ตุลาคม 2561  
       การด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงาน 
2 ครั้ง คือ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/ศูนย์       

 
 

  

ก าหนดประชุม 
ครั้งที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 
1 ตุลาคม 2561  

เป็นต้นไป 

แบบฟอร์ม 3 



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

3.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับส านัก/ศูนย์ (ต่อ) 

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.           
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.           
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการทั่วไป ประจ าปี 2561 
 
 
 

 
  2 ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก าหนด 2 ครั้ง 
ดังนี้  ครั้งที่ 1  มีนาคม 2561 
       ครั้งที่ 2  ตุลาคม 2561  
- การด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงาน 2 
ครั้ง คือประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปี 
2561  
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 
อุบลราชธานี 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 
อุบลราชธานี 

 
 

  

ก าหนดประชุม 
ครั้งที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 
1 ตุลาคม 2561  

เป็นต้นไป 

5. การท าหนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ให้
จัดท าแบบมอบหมายงาน (IPA บุคคล) ตามแบบฟอร์ม 
พร้อมแผนการปฏิบัติราชการตามแบบมอบหมายงาน 

 
1 ครั้ง 

การท าหนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ให้
จัดท าแบบมอบหมายงาน (IPA บุคคล) ตามแบบฟอร์ม 
พร้อมแผนการปฏิบัติราชการตามแบบมอบหมายงาน  
 

 
 

  

- 



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

6.การจัดท าแบบมอบหมายงานบุคคลและการจัดท าแผนฯ  25 คน การท าหนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ให้
จัดท าแบบมอบหมายงาน (IPA บุคคล) ตามแบบฟอร์ม 
พร้อมแผนการปฏิบัติราชการตามแบบมอบหมายงาน 
จ านวน 25 คน  

 
 

  

- 

7.พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่ระดับบุคคล ตามแบบมอบหมาย
งาน (IPA บุคคล) 

   
 1 ครั้ง 

จัดให้มีพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปา้หมายลงสู่ระดับบุคลคล ตามแบบ
มอบหมายงาน (IPA บุคคล) ในวันที่ 29 มกราคม 2561  

 
 

 

- 

8. รายงานผลการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนขั้นเงินเดือน) 2 รอบ 
การประเมิน 

  
2 ครั้ง 

การด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงาน 2 
ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ 
ตามแบบฟอร์ม 1-3 (ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 
2561) 
ครั้งที่ 2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ 
ตามแบบฟอร์ม 1-3 (เมษายน 2561 – 30 
กันยายน 2561) 

 
 

 

ก าหนดรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนฯ 

คร้ังที่ 2 ภายในเดือน 
กันยายน 2561 

9.สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร สสภ.12 
 

  2  ครั้ง การด าเนินงานรอบ 12 เดือน มีผลการด าเนินงาน           
2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 การสรุปผลการด าเนินงาน ตามแบบ
มอบหมายงาน เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (เลื่อนข้ันเงินเดือน) ในรอบ 6 เดือน ภายใน 
29 มีนาคม 2561  

 
 

 

ก าหนดสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแบบ
มอบหมายงาน ฯ 

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 
1 ตุลาคม 2561 

เป็นต้นไป  



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ 2 การสรุปผลการด าเนินงาน ตามแบบ
มอบหมายงาน เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (เลื่อนขั้นเงินเดือน) ในรอบ 12 เดือน ภายใน 
25 กันยายน 2561 

 
       
      ผู้รายงาน  ส.ต.ต.หญิง เจียมจติร  สุวพัชรแจ่มใส 
      รายงาน ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม 2561 
      เบอร์โทรศัพท์ : 0 4521 0371 
      e-mail address : promotion.reo.12@gmail.com 

 



(ส่งรายงานนี้ทาง Email : psdg.inno@mnre.go.th) 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการโครงการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

หน่วยงาน : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบปุริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได ้
ตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8 เดือน ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12 ได้ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำร/ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียทุกครั้งที่มีกำรให้บริกำร ส่งรวบรวมที่ส่วนยุทธศำสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ครบ 8 
คร้ัง ตำมเป้ำหมำย (กุมภำพันธ์ – กันยำยน 2561) 

 - ไม่มี 

2. รวบรวม วิเครำะห์ สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3 คร้ัง ส่วนยุทธศำสตร์และแผนสิ่งแวดล้อมได้รวบรวม วิเครำะห์ สรุปผลกำรด ำเนนิงำนและ
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย รอบ 12 เดือน 
(กันยำยน 2561) ตำมบันทึกขอ้ควำม ที่ ทส 0205(12).2/801.3 วันที่ 24 
กันยำยน 2561 เร่ือง สรุปผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร/ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียของส ำนักงำนสิง่แวดล้อมภำคที่ 12 รอบ 12 เดือน (กันยำยน 2561) พบว่ำ มี
กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จ ำนวน 260 รำย คิดเปน็
ร้อยละ 93.60 ของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยแยกเป็นหน่วยงำนภำครัฐ 96 
รำย และประชำชน 191 รำย ส ำหรับประเดน็กำรประเมินควำมไม่พึงพอใจในกำร
ให้บริกำร พบว่ำ ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร จ ำนวน 0 รำย คิดเป็นร้อย 0.00 

 - ไม่มี 

3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนโดยน ำ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
ควำมไม่พึงพอใจ มำปรับปรุงกำรท ำงำน
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

1 คร้ัง สรุปผลกำรด ำเนนิงำน รอบ 12 เดือน (กันยำยน 2561)   - ไม่มี 

ผู้รำยงำน นำงพิมพ์ชนก  อำรุณ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
รำยงำน ณ วันที่ 24 เดือน กันยำยน  2561 
เบอร์โทรศัพท์ : 081 266 3487 
e-mail address : aomaok366.pa@gmail.com 

เอกสาร 3 


