
   

 



 
 
 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 

หน่วยงาน สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผน ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/ กิจกรรมที่ดําเนินการ/ เป็นไป ไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค/ 
 หน่วยนับ (ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ ตาม ตาม ข้อเสนอแนะ 
  หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการดําเนินงาน แผน แผน  

กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสนิคา้ที่เปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
1) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๒) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รายงานปัญหาอุปสรรค 

 
 

1 ครั้ง 
 

2 ครั้ง 
 
 
 

 
 
ดําเนินการเดือนตุลาคม 2560  
 
ดําเนินการเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 1 ครั้ง
(นส. ทส 0205(09.1)/545 ลว. 21 พ.ค. 61) 
ดําเนินการเดือนกันยายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง  
(นส.ทส. 0205(09.1)/1222 ลงวันที่  26 ก.ย. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

กิจกรรมที่ 2 มาตรการประหยัดการใชพ้ลังงาน และ
การใชก้ระดาษ 
- กําหนดมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า, 
น้ําประปา, น้ํามันเชื้อเพลิง) และการใช้กระดาษ เพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษและรณรงค์การปฏิบัติตาม
แนวทาง 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ 
- เปรียบเทียบการจัดซื้อกระดาษย้อนหลัง 1 ปี 
 

 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

 
 
ดําเนินการเดือนมีนาคม 2561  
 
 
 
ดําเนินการเดือนมีนาคม 2561  
 
ดําเนินการเดือนกันยายน 2561  
(เอกสารแนบ 1)  

 
 

 
 

 

   
 
 
 
 

  

เอกสาร 3 



แผน ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/ กิจกรรมที่ดําเนินการ/ เป็นไป ไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค/ 

 หน่วยนับ (ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ ตาม ตาม ข้อเสนอแนะ 
  หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการดําเนินงาน แผน แผน  

- คัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อประโยชน์ในการ 
Recycle 
 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเรื่องเพื่อทราบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รายงานปัญหา
อุปสรรคข้อเสนอแนะให้ผู้บรหิารทราบ 

9 ครั้ง 
 

9 ครั้ง 
 
 

ดําเนินการเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 
จํานวน ๙ ครั้ง/จัดกล่องคัดแยกขยะให้ส่วนทุกส่วน 
(เอกสารแนบ 2)  
ดําเนินการเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2561  
(เอกสารแนบ 3) 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ดําเนนิการจัดทาํกิจกรรม 5 ส. 
-ดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยรอบบริเวณสํานักงาน 
และห้องทํางานของแต่ละส่วน 

 
3 ครั้ง 

 
ดําเนินการเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 1 ครั้ง
ดําเนินการเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
ดําเนินการเดือนกันยายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
(เอกสารแนบ 4) 

 
 
 

 

  

กิจกรรมที่ 4 การตรวจสอบและซ่อมแซม 
อุปกรณ์ที่ชํารุดภายในสํานักงาน เช่น วาล์วน้ํา สายไฟ 
ท่อน้ํา ตลอดจนอาคารสํานักงาน  
1) แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจเช็คสภาพการใช้งาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ หากพบว่าชํารุดเสียหายให้แจ้งส่วน
อํานวยการทราบ 
 
2) ส่วนอํานวยการรับผิดชอบด้านงานอาคารสถานที่ 
ตรวจเช็คอุปกรณ์การใช้ หากพบว่าชํารุดเสียหายให้
ดําเนินการซ่อมแซม พร้อมทัง้รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 

4 ครั้ง 

 
 
 
ดําเนินการเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
ดําเนินการเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
(ดําเนินการเร็วกว่าแผน) 
(เอกสารแนบ 5) 
ดําเนินการเดือนกันยายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง  
(เอกสารแนบ 6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

ผู้รายงาน นางสุกัญญา ใจปิติ  

รายงาน ณ วันที่   25  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

เบอร์โทร 0 4229 2818  

e-mail address : reo09.org@mnre.mail.go.th 



 
 
   

รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ด้านผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 

หน่วยงาน สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แผน ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/ กิจกรรมที่ดําเนินการ/ เป็นไป ไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค/ 

 หน่วยนับ (ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ ตาม ตาม ข้อเสนอแนะ 
  หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการดําเนินงาน แผน แผน  

1. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

1 ครั้ง 
 

ดําเนินการเดือน มีนาคม 2561 มผีู้มาขอรบับริการ 
จํานวน 3 ราย  
- หลักฐานอ้างอิง แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

  

2. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ
ให้บริการคําปรึกษาแนะนําด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2 ครั้ง 
 

ดําเนินการเดือนเมษายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
ดําเนินการเดือนกรกรกฎาคม - กันยายน 2561  
- หลักฐานอ้างอิงแบบประเมินความพึงพอใจ  
  จํานวน 17 ราย   (เอกสารแนบ 1)  

 
 

  

3. ประเมินแบบสํารวจความพึงพอใจ 
 

1 ครั้ง ดําเนินการเดือนเมษายน 2561 
- มผีู้มาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจร้อยละ 
100 
 - หลักฐานอ้างอิงแบบประเมินความพึงพอใจฯ 
จํานวน 3 ราย  
 

 
 

  

 
 
 

เอกสาร 3 



- 2 - 
 

แผน ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/ กิจกรรมที่ดําเนินการ/ เป็นไป ไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค/ 

 หน่วยนับ (ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ ตาม ตาม ข้อเสนอแนะ 
  หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการดําเนินงาน แผน แผน  

4. วิเคราะห์และประมวลผลความพึงพอใจและความไม่
ถึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

3 ครั้ง ดําเนินการเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
ดําเนินการเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
ดําเนินการเดือนกันยายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มี
ความพึงพอใจต่อการขอรับบริการ และผลความไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ พบว่าผู้รับบริการไมม่ีความไม่พึง
พอใจต่อการให้บริการ  
-มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม –กันยายน 2561 จํานวน 17 ราย      
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจร้อยละ 94.71 
(เอกสารแนบ 2) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

5. ประมวลผลและสรุปรายงานการประเมินความพึง
พอใจ เสนอ ผอ.สสภ.9 

1 ครั้ง ดําเนินการเดือนกันยายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง  
(เอกสารแนบ 3) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รายงาน นางสุกัญญา ใจปิติ 

รายงาน ณ วันที่  2๕  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

เบอร์โทร 0 4229 2818  

e-mail address : reo09.org@mnre.mail.go.th 



 

 
   
 

รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ด้านองค์กร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561                                                                               

หน่วยงาน สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แผน ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/ กิจกรรมที่ดําเนินการ/ เป็นไป ไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค/ 

 หน่วยนับ (ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ ตาม ตาม ข้อเสนอแนะ 
  หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการดําเนินงาน แผน แผน  

1) จัดทํา IPA บุคลากร 1 ครั้ง ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 - บันทกึข้อความ ที่ ทส 0205(09.2)/20 วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2561 

 
 

  

2) นําผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

2 ครั้ง 
 

ดําเนินการเดือนเมษายน จํานวน 1 ครั้ง     
ดําเนินการเดือนกันยายน จํานวน 1 ครั้ง 
(เอกสารแนบ 1) 

 
 

  

3) รายงานและแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่เจ้าหน้าที่รับทราบ 

2 ครั้ง 
 

ดําเนินการเดือนเมษายน จํานวน 1 ครั้ง    
ดําเนินการเดือนกันยายน จํานวน 1 ครั้ง 
(เอกสารแนบ 2) 

 
 

  

4) จัดส่งแบบประเมินฯ ให้สว่นกลาง 2 ครั้ง ดําเนินการเดือนเมษายน จํานวน 1 ครั้ง       
ดําเนินการเดือนกันยายน จํานวน 1 ครั้งP 
(เอกสารแนบ 3) 

   

 
  

 

 

เอกสาร 3 

ผู้รายงาน นางสุกัญญา ใจปิติ 

รายงาน ณ วันที่  2๕  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

เบอร์โทร 0 4229 2818  

e-mail address : reo09.org@mnre.mail.go.th 



 
 
   
 

รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 

หน่วยงาน สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แผน ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/ กิจกรรมที่ดําเนินการ/ เป็นไป ไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค/ 

 หน่วยนับ (ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ ตาม ตาม ข้อเสนอแนะ 
  หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการดําเนินงาน แผน แผน  

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหค้วามรู้ ความเข้าใจในด้าน
การเงิน/บัญชี/การบริหารพัสดุยานพาหนะจาก
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. 

1 ครั้ง 
 

ดําเนินการเดือนมกราคม 2561  
 - เอกสารตรวจสอบภายใน  

 
 

  

2) จัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจฯ แก่เจ้าหน้าที่ สนง.
และหน่วยงานเป้าหมายอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green office) 

1 ครั้ง 
 

ดําเนินการเดือนมีนาคม 2561  
 - อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ สนง.และ
จังหวัดที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ  

 
 

  

3) จัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจในเรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1 ครั้ง 
 

ดําเนินการเดือนเมษายน จํานวน 1 ครั้ง  
  

 
 

  

4) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

1 ครั้ง ดําเนินการเดือนกันยายน 2561 
(เอกสารแนบ 1) 

 
 

  

 
  

 

 

 

 

เอกสาร 3 

ผู้รายงาน นางสุกัญญา ใจปิติ 

รายงาน ณ วันที่  2๕ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 

ตามนโยบายกํากับดูแลองคก์ารที่ดี ของสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สาํนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
นโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การทีด่ี 

มาตรการ/โครงการ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

๑) มาตรการประหยัด
การใช้พลังงาน 
๒) มาตรการประหยัด
การใช้กระดาษ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมที่
สามารถดําเนินการได้ตาม
มาตรการประหยัดการใช้
พลังงานและการใช้กระดาษ 

ร้อยละ ๑๐๐      สามารถดําเนินการได้ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕ 

ด้านผู้รับบริการ 
และผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 

โครงการพัฒนาการ
ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ 

ร้อยละ ๗๕      ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๔.๗๑ 

๕ 

ด้านองค์กร โครงการพัฒนาการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อมุ่ง
ผลสมัฤทธิ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรนํา
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (IPA) ไปใช้ใน
การพิจารณาประกอบการ
เลื่อนเงินเดือนประจําปี  

ร้อยละ ๑๐๐      มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (IPA)มาใช้ใน
กาพิจารณาประกอลการเลื่อน
เงินเดือนประจําปี ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน การจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ KM 

ร้อยละ ๑๐๐ ที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนการ
จัดการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ ๑๐๐      สามารถดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ (KM) 
ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
หลักฐานอ้างอิง : 
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