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

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสัมฤทธิ์ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านองค์การ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน  

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) 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. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือนของส านักงาน 

๑ คณะ กิจกรรม  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประกอบการเลื่อนเงินเดือนของส านักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕   
หลักฐานอ้างอิง  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
ราชการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๕ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 - - 

๒. จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑ ครั้ง กิจกรรม  ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดราย 
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิง  เอกสารการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (IPA รายบุคคล) ของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 - - 

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๓. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อไปใช้ในการ
พิจารณาประกอบการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 

2 ครั้ง กิจกรรม  ด าเนินประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เมื่อวันที่ 2๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑  ส าหรับครั้งที่ 2 มีการ
ประเมินในช่วงเดือนกันยายน 2561  
หลักฐานอ้างอิง  เอกสารสรุปผลการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒  
  

 - - 

๔. คัดเลือกบุคลากรเพ่ือส่งเข้าคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 
และ “คนดีศรี สป.”/“เพชรจรัสแสง” 
 

1 ครั้ง กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ได้
ประชุมส านักงานฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
2561 และในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือส่งเข้าคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่นและ “คนดีศรีสป.”/ “เพชร
จรัสแสง” ประจ าปีงบประมาณ 256๑  
หลักฐานอ้างอิง  สรุปรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

   

๕. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

๑ ฉบับ กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  
ได้สรุปผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือมุ่งสัมฤทธิ์ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  256๑ 
หลักฐานอ้างอิง  สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติ

      



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ราชการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

   
 
ผู้รายงานนางอุษา  เทพโภชน์ 

   รายงาน ณ วันที่ 2๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท ์ 0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

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

เอกสาร 3 



รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน  
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) 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 าแผนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) 
 

1 แผน กิจกรรม  ด าเนินการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในการ
ประชุมส านักงานฯ ให้ทุกท่านทราบแผนการ
จัดการความรู้ของส านักงานฯ 
หลักฐานอ้างอิง  สรุปรายงานการประชุม
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๑  
 

 - - 

๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

๑ เรื่อง/ 
1 ครั้ง 

กิจกรรม ด าเนินการจัดการองค์ความรู้ 
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Google 
Docs และ OR Code) เมื่อวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิง  รายงานการจัดการความรู้ 
(KM) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

 - - 

๓. การน าองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติงานในองค์กร (การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Google Docs และQR 
code) 
 

1 เรื่อง กิจกรรม  ได้น าองค์ความรู้มาสู่การ
ปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในการรายงาน
แผน PDCA ในแต่ละเดือน 
หลักฐานอ้างอิง  หน้าไลน์ PDCA เดือน

 - - 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

มีนาคม – กันยายน 2561 
 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

๑ ฉบับ กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  
ได้สรุปผลการด าเนินงานของโครงการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ (KM)  เมื่อวันที่ ๒๑
กันยายน  256๑ 
หลักฐานอ้างอิง  สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM)  
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๑ 
 

   

   
 
ผู้รายงานนางสาวปนัดดา  ผู้มีจรรยา 

   รายงาน ณ วันที่ 2๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท ์ 0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการจัดมุมเพื่อผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

เอกสาร 3 



 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน  
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) 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. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมุมผ่อนคลายการท างานส าหรับ
บุคลากร 

1 ครั้ง กิจกรรม  เชิญชวนเจ้าหน้าที่สสภ.๕ เข้าร่วม
กิจกรรมจัดมุมผ่อนคลายภายในส านักงาน 
หลักฐานอ้างอิง   หน้า Line สสภ.๕ 

 - - 

๒. ด าเนินการคัดเลือกสถานที่เพ่ือผ่อนคลายการท างาน
ส าหรับบุคลากร 

1 จุด กิจกรรม  ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕ส 
ภายในส านักงานและคัดเลือกสถานที่จัดมุม
ผ่อนคลายการท างานของบุคลากร เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิง   รูปภาพกิจกรรม ๕ส.  

 - - 

๓. จัดมุมผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากรและการดูแล
สถานที่ 

   1 ครั้ง กิจกรรม ด าเนินการจัดมุมผ่อนคลายการ
ท างานส าหรับบุคลากรเมื่อวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และมีการดูแลสถานที่
เป็นประจ า  
 

หลักฐานอ้างอิง  รปูภาพกิจกรรม ๕ส. 

 - - 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  
ได้สรุปผลการด าเนินงานของโครงการจัดมุม
เพ่ือผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร  

   



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  256๑ 
หลักฐานอ้างอิง  สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการจัดมุมเพ่ือผ่อนคลายการท างาน
ส าหรับบุคลากร ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

   
 
ผู้รายงานนางอุษา  เทพโภชน์ 

   รายงาน ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท ์ 0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการมาตรการประหยัดการใชพ้ลังงานและมาตรการประหยัดการใช้กระดาษในการปฏิบตัิงาน 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เอกสาร 3 



 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน  
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) 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. จัดตั้งคณะท างานลดใช้พลังงานของส านักงานฯ 1 คณะ กิจกรรม  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานลด
ใช้พลังงานของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕   
หลักฐานอ้างอิง  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานลดใช้พลังงาน ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 - - 

๒. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ/สร้างจิต ส านึกการ
บริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1 ครั้ง กิจกรรม  มีการบรรยายให้ความรู้ความ
เข้าใจ/สร้างจิตส านึกการบริหารจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 

หลักฐานอ้างอิง  รูปภาพกิจกรรมการให้
ความรู้ ความเข้าใจ/สร้างจิตส านึกเมื่อวันที่ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 - - 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๓. ประชาสัมพันธ์ สื่อ รณรงค์เผยแพร่มาตรการประหยัด
การใช้พลังงานและมาตรการประหยัดการใช้กระดาษภายใน
ส านักงานฯ 
 
 

1 ครั้ง กิจกรรม  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อ 
รณรงค์เผยแพร่มาตรการประหยัดการใช้
พลังงานและมาตรการประหยัดการใช้
กระดาษภายในส านักงานฯ เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
หลักฐานอ้างอิง  รูปภาพกิจกรรมแผ่นพับ
สติกเกอร์ติดภายในส านักงาน เมื่อวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 - - 

๔. จัดเก็บข้อมูลและส ารวจการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน  12 เดือน กิจกรรม  ได้จัดเก็บข้อมูลและส ารวจการใช้
พลังงานภายในหน่วยงานและรายงานข้อมูล 
ในแต่ละเดือน 
หลักฐานอ้างอิง  รายงานข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
 

 - - 

๕. สรุปผลการด าเนินงาน  ๑ ฉบับ กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  
ได้สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ
มาตรการประหยัดการใช้พลังงาน และ
มาตรการประหยัดการใช้กระดาษ เมื่อวันที่ 
๒๑ กันยายน  256๑ 
หลักฐานอ้างอิง  สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการจัดมุมเพ่ือผ่อนคลายการท างาน
ส าหรับบุคลากร ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปี

   

http://www.e-report.energy.go.th/


แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

  
 

 
ผู้รายงานนางอุษา  เทพโภชน์ 

   รายงาน ณ วันที่ 2๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท ์0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) 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. รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

๑ ครั้ง กิจกรรม  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิง  หน้า Line สสภ.๕ และ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 

 - - 

๒. จัดท าระบบฐานข้อมูล 
 

๑ ครั้ง กิจกรรม  ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ของสสภ.๕ เป็นรูปไฟล์ Excel 
หลักฐานอ้างอิง  ระบบจัดเก็บเอกสาร
รูปแบบไฟล์ Excel 

 - - 

๓. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๕ ครั้ง กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕  
ไดป้ระเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจ าเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑  
หลักฐานอ้างอิง  รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ประจ าเดือนมีนาคม –กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 - - 

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๔. สรุปรายงาน ๑ ครั้ง กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  
ไดส้รุปรายงานประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 256๑ 
หลักฐานอ้างอิง  สรุปรายงานประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

   

๕. ปรับปรุงกระบวนท างาน ๑ ครั้ง กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ ได้
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนในช่วงเดือน
กันยายน 2561 
หลักฐานอ้างอิง   เอกสารการปรับปรุง
กระบวนการท างานของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

   

   
 

ผู้รายงานนางสาวปนัดดา  ผู้มีจรรยา 
   รายงาน ณ วันที่ 2๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท ์ 0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

 
 


