
 
 

(ส่งรายงานนี้ตามรอบการรายงานตัวช้ีวัดภายใต้ PMQA) 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ มาตรการประหยัดการใช้พลังงานและกระดาษ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนมีนาคม 

หน่วยงาน  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้อง      
    ๑.๑ ปิดไฟฟ้าเมื่อพักเที่ยง ๑๒.๐๐ น – ๑๓.๐๐ น. หรือ หลังเลกิใช้
งาน 

๑๒ เดือน ๑) ประชาสมัพันธ์มาตรการ โดยตดิบอร์ดประชาสมัพันธ์
และทางเว็บไซต์ให้เจา้หน้าท่ีได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
๒) ติดป้ายรณรงค์บ่งช้ีการใช้ไฟฟ้าทุกจุด/  
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๑.๑  

    

    ๑.๒ ติดตั้งแผงสะท้อนหลอดไฟ ๑ ครั้ง ติดตั้งแผงสะท้อนหลอดไฟภายในส านักงานฯ เมื่อวันท่ี  
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๑.๒ 

     

    ๑.๓ เลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่างประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ  
บัลลาสต์ และโคมไฟ 

๑ ครั้ง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพแสงสว่างให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๑.๓ 

     

    ๑.๔ ควบคุมแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
๑ ครั้ง 

ท าการตรวจวดัแสงสวา่งภายในหอ้งท างานของเจ้าหน้าท่ี 
เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙/  
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๑..๔ 

     

    ๑.๕ ลดความสว่างที่เกินความจ าเป็น (Over Light 
Compensation) เช่น บริเวณทางเดินท่ีไม่จ าเป็นต้องสว่างมาก วิธีลด
ความสว่างง่ายที่สดุ คือ ปลดหลอดไฟออก 

๑๒ เดือน บริเวณภายในอาคารมีแสงสว่างเพยีงพอ จึงไม่จ าเป็นต้อง
เปิดไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๑.๕ 

     

    ๑.๖ บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ตรวจสอบการท างานและ
ความสว่าง ท าความสะอาดอยา่งสม่ าเสมอทุกๆ ๓-๖ เดือน ๒ ครั้ง 

ตรวจสอบการท างานของหลอดไฟ โดยแต่งตั้งผูดู้แล
รับผิดชอบการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงาน ของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)/ 

    

เอกสาร 3 



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง 1.6 

    ๑.๗ ใช้แสงธรรมชาติช่วยลดการใช้พลังงานจากแสงไฟ ๑๒ เดือน บริเวณภายในอาคารมีแสงสว่างเพยีงพอจึงไม่จ าเป็นต้อง
เปิดไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน เนื่องจากผนังอาคารส่วน
ใหญ่หน้าต่างเป็นกระจก/  
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๑.๗ 

    

    ๑.๘ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ทั้งฝาผนัง พื้น 
เพดาน และเครื่องจักร ควรเลือกใช้ สีอ่อน เพราะค่าการสะท้อนแสงสูง
จะช่วยให้ห้อง หรือบริเวณห้อง หรือบริเวณท างาน ดูสว่างมากขึ้น 

๑ ครั้ง เปลี่ยนวอลล์เปเปอรผ์นังและผ้าแบล็คไลท์กันแดด โดย
เลือกใช้สีอ่อนเพื่อให้ห้องดูสว่างขึน้ เมื่อวันท่ี  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๑.๘ 

 

 

 

    ๑.๙ การเปดิ-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ใหเ้ปิดเฉพาะจุดที่จ าเปน็และไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยั
ต่อบุคคลและทรัพยส์ินของทางราชการ 

๑๒ เดือน เปิดไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าอาคาร และโรงจอดรถยนต์
เพียง ๑-๒ ดวง ในเวลากลางคืนเป็นประจ าทุกวัน/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๑.๙ 

 

 

 

๒. การประหยดัพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ      
    ๒.๑ ตั้งอุณหภมูิเครื่องปรับอากาศท่ี ๒๕ องศาเซลเซยีส ๑๒ เดือน ๑) ประชาสมัพันธ์มาตรการ โดยตดิบอร์ดประชาสมัพันธ์

และทางเว็บไซต์ให้เจา้หน้าท่ีได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
๒) ท าป้ายรณรงค์ประชาสมัพันธ์ตดิที่จุดเปดิ
เครื่องปรับอากาศทุกจดุ/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๑ 

 

 

 
 

    ๒.๒ ไม่ควรปล่อยใหม้ีความเยน็รั่วไหลจากห้องที่ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ควรหมั่นตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน 
ประต ูช่องแสง ๓ ครั้ง 

ตรวจสอบและอดุรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประต ูช่องแสง 
โดยแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏบัติตามมาตรการ
ประหยดัพลังงาน ของส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 13 
(ชลบุรี)/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง 2.2 

 

 

 

    ๒.๓ ปิดประตูห้องทุกครั้งท่ีเปดิเครื่องปรับอากาศ หรือตดิตั้งและ 
ใช้อุปกรณ์ ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 

๑๒ เดือน ประชาสมัพันธ์มาตรการ โดยตดิบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
ทางเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบตัิ ตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ  

 

 

 



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๓ 

    ๒.๔ ท าความสะอาดและดูดฝุ่นบ่อยๆ อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เพราะ
หากฝุ่นอุดตันจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ
ลดลง 

๔๘ ครั้ง 
ท าความสะอาดดดูฝุ่นในห้องท างานสัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง/  
(๒๔ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๔ 

 

 

 

     ๒.๕ อย่าน าความร้อน หรือของที่มีความช้ืนเข้าไปไว้ในห้องปรับอากาศ  เช่น 
กาต้มน้ าร้อน กระถางต้นไม้ เครื่องท าความร้อนต่างๆ  เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
เนื่องจากเมื่อมีการน าความร้อนหรือความช้ืนเข้ามาในห้องจะท าให้
เครื่องปรับอากาศท างานมากขึ้น 

๑๒ เดือน ตั้งกาน้ าร้อน กระถางต้นไม้ ตูเ้ย็น เครื่องท าความร้อนตา่งๆ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ให้อยู่ภายนอกห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศ/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๕ 

 

 

 

    ๒.๖ ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสยี และใช้พลังงาน 

๑๒ เดือน มีห้องส าหรับเก็บพัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งไมไ่ด้อยู่ในห้อง
ท างาน/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๖ 

 

 

 

    ๒.๗ ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศ เพื่อ
ลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร 

๑ ครั้ง ๑) มีม่านป้องกันแสงแดดภายในหอ้งปฏิบัติงานทุกห้อง เพื่อ
ลดการสูญเสยีพลังงานไม่ใหเ้ครื่องปรับอากาศท างานหนัก
เกินไป  
๒) เปลี่ยนผ้ามา่นในห้องประชุมเป็นแบบผ้าแบล็คไลท์กัน
แดด ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดไดด้ี เมื่อ
วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐/  
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๗ 

 

 

 

    ๒.๘ ใช้มู่ลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวน
กันความร้อนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรบัอากาศท างาน
หนักเกินไป 

๑ ครั้ง ๑) มีม่านป้องกันแสงแดดภายในหอ้งปฏิบัติงานทุกห้อง เพื่อ
ไม่ให้เครื่องปรับอากาศท างานหนกัเกินไป 
๒) เปลี่ยนผ้ามา่นปรับแสงเป็นผ้าแบล็คไลท์กันแดดในห้อง
ประชุม ซึ่งสามารถป้องกันความรอ้นจากแสงแดดได้ดี เมื่อ
วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๘ 

 

 

 

    ๒.๙ ควรปลูกต้นไม้รอบๆอาคารส านักงาน เพื่อช่วยบังแสงแดดด้านข้าง
หรือเหนือหลังคาเพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องท างานหนักเกินไป 

๑ ครั้ง รอบอาคารมตี้นไม้ยืนต้นใหญ่บรรยากาศร่มรื่นเป็นท่ีนั่ง
พักผ่อน และช่วยลดแสงแดดส่องกระทบตัวอาคารอีกด้วย/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๙ 

 

 

 



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

    ๒.๑๐ ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อน และเพิ่มความชื้นใหก้ับ
ดินจะท าให้ส านักงานเย็น ไม่จ าเปน็ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเย็น
จนเกินไป 

๑ ครั้ง บริเวณส านักงานฯ มสีนามหญ้าและปลูกไม้ประดับ มีต้นไม้
ใหญ่/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๑๐ 

 

 

 

    ๒.๑๑ ในห้องท างานเปิดเครื่องปรับอากาศช่วงเช้า เวลา 10.00 น. และ
ควรปิ ดเครื่ องปรับอากาศในช่ วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. แ ละปิ ด
เครื่องปรับอากาศช่วงเย็น เวลา ๑๖.๐๐ น. รวมทั้งปิดไฟและอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น 

๑๒ เดือน ๑) ประชาสมัพันธ์มาตรการ โดยตดิบอร์ดประชาสมัพันธ์
และทางเว็บไซต์ให้เจา้หน้าท่ีได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
๒) ติดป้ายรณรงค์บ่งช้ีการใช้เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า
แล้วทุกจุด/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๒.๑๑ 

 

  
๓. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องมือและอุปกรณ์ในส านักงาน
อื่นๆ   

 
  

   ๓.๑ ปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมทั้งถอดปลั๊ก ๑๒ เดือน ติดป้ายรณรงค์ข้อบ่งช้ีการใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งหลัง
เลิกใช้งานทุกจุด/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๓.๑ 

 

  
   ๓.๒ ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง ๑๒ เดือน ติดป้ายรณรงค์ปิดจอคอมพิวเตอรใ์นเวลาพักเที่ยงและเลิก

ใช้งานทุกเครื่อง/  
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๓.๒ 

 

  
   ๓.๓ ตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร ์เป็น energy saving mode ๑๒ เดือน ตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร ์เป็น energy saving mode ทุก

เครื่อง/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๓.๓ 

 

  
๔. การลดพีคไฟฟ้า (Peak  Load) ตามมาตรการแนวปฏิบัติของ
กระทรวงพลังงาน ๒๕๕๙ “ปิด ปรับ ลด เปลี่ยน” ดังนี ้  

 
   

    ๔.๑ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็นในช่วงเวลา  
๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

๑๒ เดือน ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าเมื่อจ าเป็นและปิดไฟฟ้าก่อนออก
จากหอ้งทุกจุด/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๔.๑ 

 

  
    ๔.๒ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมือ่ไม่ใช้งาน ๑๒ เดือน ติดป้ายรณรงค์ข้อบ่งช้ีการใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งหลัก

เลิกใช้งานทุกจุด/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๔.๒ 

 

  



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

    ๔.๓ เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรบัอากาศท่ีมีค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงานตามฤดูกาล (ค่า SEER) สูง หรือใช้หลอด LED แทนการใช้
หลอดไฟฟ้าแบบไส ้

๑ ครั้ง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างภายในห้องปฏิบัติงาน 
เพือ่ให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๔.๓ 

 

 

 

๕. การประหยดัพลังงานเชื้อเพลิง      
    ๕.๑ จัดรถยนต์ในการเดินทางเส้นทางเดียวกันควรไปด้วยกัน ๑๒ เดือน ผู้รับผิดชอบจัดรถยนต์จะพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ท่ีไปปฏิบัติ

ราชการในเส้นทางเดียวกัน ให้เดินทางร่วมกันตามความ
เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยดัน้ ามันเชื้อเพลิง/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๕.๑ 

 

 

 

    ๕.๒ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และวางแผนการเดินทาง เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดเส้นทาง และหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด 

๑๒ เดือน สื่อสารให้พนักงานขับรถยนตไ์ด้ทราบสถานที่ท่ีไปปฏิบัติ
ราชการล่วงหน้า เพ่ือศึกษาเส้นทางล่วงหน้าก่อน และน า
GPS มาประกอบกับการเดินทางอกีด้วย/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๕.๒ 

 

 

 

    ๕.๓ ตรวจเช็คลมยางและท าความสะอาดไส้กรองอากาศอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑ แผนงาน แผนการปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบในการบ ารุงรักษารถยนต์ 
ตรวจเช็คลมยาง/ 
(๑ แผนงาน)/ หลักฐานอ้างอิง ๕.๓ 

 

 

 

    ๕.๔ ขับรถตามอตัราความเร็วที่กฎหมายก าหนด และใช้เกียร์ให้
สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์ 

๑๒ เดือน ประชาสมัพันธ์และช้ีแจงมาตรการให้พนักงานขับรถยนต์
ทราบและถือปฏิบัติ โดยให้ขับรถยนต์จ ากัดความเร็วไมเ่กิน 
๙๐ กม/ชม./ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๕.๔ 

 

 

 
 

    ๕.๕ ไมต่ิดเครื่องจอดรถรอ และเปิดเครื่องปรับอากาศตามความ
จ าเป็น  

๑๒ เดือน ประชาสมัพันธ์และช้ีแจงมาตรการให้พนักงานขับรถยนต์
ทราบและถือปฏิบัติโดยให้ไม่ตดิเครื่องรอเจ้าหน้าท่ี และให้
ติดเครื่องเมื่อพร้อมออกเดินทาง/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๕.๕ 

 

 

 
 

    ๕.๖ การอนุญาตใช้รถยนต์ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการอย่างจ าเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายเรือ่ง
ราชการเป็นส าคัญ 

๑๒ เดือน ประชาสมัพันธ์มาตรการ โดยตดิบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์ใหเ้จ้าหน้าท่ีได้รบัทราบและถือปฏิบัติ ตาม
มาตรการใช้รถยนตไ์ปราชการ เพือ่ปฏิบัติงานทางราชการ

 

 

 



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

เท่านั้น/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๕.๖ 

๖.  การเลือกใช้และประหยดักระดาษในส านักงาน      

    ๖.๑ เลือกซื้อและใช้กระดาษจากหน่วยงานที่ได้รับรองด้านเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษกรีนการ์ด กระดาษไอเดียกรีน Double A 
30% เป็นต้น 

๑ ครั้ง เลือกซื้อและใช้กระดาษไอเดยีกรนี ซึ่งเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๑) 

   

    ๖.๒ เศษกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารหน้าเดียว : ใช้หน้าที่
ว่างเป็นกระดาษบันทึกข้อความ หรือร่างหนังสือ 

๑๒ เดือน ๑) ประชาสมัพันธ์และช้ีแจงให้เจา้หน้าท่ีใช้กระดาษสอง
หน้า (Reuse) ส าหรับถ่ายส าเนา โดยจดัท ากล่องใส่
กระดาษ Reuse ไวส้ าหรับเจ้าหนา้ที่ทุกคน 
๒) ติดป้ายบ่งช้ีรณรงค์การใช้กระดาษสองหน้าส าหรับถ่าย
เอกสารและรับ FAX ทุกเครื่อง/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๒ 

   

     ๖.๓ ควบคุมปริมาณกระดาษที่ใช้ในการถ่ายเอกสาร  และควร
ก าหนดแนวทางให้มีการถ่ายเอกสารเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับงานใน
ส านักงาน และที่จ าเป็นเท่าน้ัน 

๑๒ เดือน ๑) มีการก าหนดเป้าหมายการใช้กระดาษทั้งป  และจัดเก็บ
ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษของส านักงานฯ เป็นประจ าทุก
เดือน 
๒) จดบันทึกการใช้กระดาษก่อนถ่ายเอกสารทุกครั้ง 
๓) ติดป้ายบ่งช้ีรณรงค์ใช้ซ้ าหรือการใช้กระดาษที่เครื่อง 
print ทุกเครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารทุกเครื่อง/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๓ 

   
 
 

     ๖.๔ ซองจดหมายต่างๆ ที่ใช้แล้ว : สามารถน ากลับมาใช้ส่งเอกสาร
ภายในส านักงาน หรือตัดมุมทั้ง 4 มุม ใช้หนีบกระดาษ  

๑๒ เดือน ประชาสมัพันธ์และท ากล่องรับซองจดหมายต่างๆที่ใช้แล้ว 
ไว้ท่ีส่วนอ านวยการเพื่อน ามาใช้ใหม่ เช่น ตัดท ามุมเย็บ
กระดาษ/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๔ 

   

     ๖.๕ หนังสือเก่า : น าไปบริจาคห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยัง ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ใช้ตกแต่งสถานที่ 
หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ได้ 

๑๒ ครั้ง ๑) มีการคดัแยก การดาษ สมดุ/เอกสารเก่า ท่ีไม่ใช้แล้ว 
และขายได้ (Recycle) น าเข้าสู่กิจกรรมธนาคารขยะของ
ส านักงานฯ เปิดด าเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้ง  
๒) น ากระดาษท่ีไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ส าหรับจดั
นิทรรศการและตกแต่งห้องปฏิบัตงิาน/ 

   
 



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

(๖ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๕ 

     ๖.๖ หนังสือพิมพ์เก่า : ใช้ห่อของขวัญ  ประดิษฐ์ดอกไม  ้หรือ
น าไปใช้ในการเช็ดกระจก 

๑๒ ครั้ง ๑) มีการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หอ่ของขวัญในช่วงเทศกาล
ป ใหม่ 
๒) มีการใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จัด
นิทรรศการและตกแต่งห้องปฏิบัตงิาน/ 
(๖ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๖ 

   
 

    ๖.๗ กล่องกระดาษต่าง ๆ : น ามาใช้เป็นถังขยะ ๑ ครั้ง น ากล่องกระดาษที่ใช้แล้วมาท าเปน็ถังขยะส าหรับคัดแยก
กระดาษ/ 
(๑ ครั้ง)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๗ 

   

    ๖.๘ ตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนสั่ง
พิมพ์เพื่อลดปริมาณขยะกระดาษ 

๑๒ เดือน ประชาสมัพันธ์มาตรการ โดยตดิบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์ใหเ้จ้าหน้าท่ีได้รบัทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนสั่งพิมพ์ทุกครั้ง เพื่อลดปรมิาณกระดาษ  
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๘ 

   

    ๖.๙ ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลดการใช้กระดาษและ
พลังงานในการผลิตได้มาก 

๑๒ เดือน ๑) มีการสร้างกลุม่ line ของส านักงานขึ้น เพื่อใช้เป็น
ช่องทางสื่อสารของเจ้าหน้าท่ีภายในส านักงาน โดยใช้เป็น
ช่องทางหลักในการแจ้งหนังสือราชการ รวมทั้งการส่ง
ไฟล์ข้อมลูต่างๆ เพื่อประหยดัพลังงานและลดปริมาณการใช้
กระดาษ 
๒) ส่งไฟล์ข้อมลูตา่งๆ ผ่านช่องทาง e-mail และ line เพื่อ
ลดปรมิาณการใช้กระดาษ/ 
(๖ เดือน)/ หลักฐานอ้างอิง ๖.๙ 

   

   

 
 
ผู้รายงาน  นางสาวณิรดา  ตันสุวรรณ 

   รายงาน ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 



 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   เบอร์โทรศัพท์  ๐๓๘-๒๘๒๓๘๑,๘๓ ต่อ ๑๗ 
   e-mail address : envi13@hotmail.com 
 

 



 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ....โครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์....... 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน 3 : นโยบายด้านองค์การ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เดือน  มีนาคม  
หน่วยงาน  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  

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 ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร กลั่นกรองผลกำรประเมินปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
รำชกำรทั่วไป 

1 ครั้ง จัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 
(ชลบุรี) ท่ี 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
กลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญั ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 
2561 

 

    
2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนภำยในเกี่ยวกับควำม
โปร่งใสและควำมเป็นธรรมของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 
(ชลบุรี) 

1 ครั้ง จัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 
(ชลบุรี) ท่ี 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรงำนภำยในหน่วยงำน ของส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) 

 

    
3. จัดท ำข้อบังคับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2561 

1 ครั้ง ด ำเนินกำรตำมแผน เดือนเมษำยน 2561  
  

4. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อบังคบัส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 
(ชลบุรี) ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

1 ครั้ง ด ำเนินกำรตำมแผน เดือนเมษำยน 2561  

  
5. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน รับเรือ่งร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) 

1 ครั้ง จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้อง
ทุกข์ของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) 
เมื่อวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2561  

 

    

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

6. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์คูม่ือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) 

1 ครั้ง เผยแพร่ประชำสัมพันธ์คู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค
ที่ 13 (ชลบุรี)  ตำมหนังสือท่ี ทส 
0205(13)/644 ลงวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2561 

 

    
7. น ำผลกำรปฏิบัตริำชกำรมำประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำร เลื่อนขั้นค่ำจ้ำง และเลือ่นค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
ทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

1 ครั้ง 1.ท ำหนังสือแจ้งทุกส่วนงำนจัดท ำแบบประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ครั้งที่ วันที่ 1 เมษำยน 2561
ส่วนอ ำนวยกำรในฐำนะเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้
รั บผิ ดชอบในกำรรวบรวม และจัดประ ชุม
คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ จึงขอให้ทุกส่วนงำน
จัดท ำแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร
ทั่วไป ตำมแบบมอบหมำยงำน และงำนมอบหมำย
พิ เศษ  ครั้ งที่  1   วันที่  1  เมษำยน 2561        
(รอบวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 
2561) และจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวให้ส่วนอ ำนวยกำร 
ภำยในวันท่ี  28 มีนำคม 2561 ดังนี้ 

   1.แบบประเมินผลกำรปฏิบัติ รำชกำรของ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ (แบบฟอร์มเดิม) 

1) ทุกส่วนงำนจัดท ำแบบประเมินผลกำร
ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ข อ ง ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ครั้งท่ี 1 วันที่ 1   เมษำยน 2561 

         (รอบวันท่ี 1 ตุลำคม 2560-31 มีนำคม  
         2561)  

2) แนบเอกสำรท้ำยแบบประเมินผลกำร
ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ข อ ง ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร 

 

    



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ลูกจ้ำงประจ ำ และ  พนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ได้แก่ 
2.1 ส ำเนำเอกสำรแบบมอบหมำยงำน 

( IPAบุ ค ค ล )  ที่ มี ล ำ ย มื อ ช่ื อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักลงนำมแล้ว  

2.2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรรำยตัวช้ีวัด 
(SAR – IPAบุคคล) 

รำยละเอียดตำมหนังสือที่ ทส 0205(13)/993 
ลงวันที่ 21 มีนำคม 2561 เรื่อง กำรจัดท ำแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ครั้งที่ 1 วันที่ 1 
เมษำยน 2561 

   
 
ผู้รำยงำน นำงอุมำภรณ ์  สุกใส 

   รำยงำน ณ วันที่ 30 มีนำคม 2561 
   เบอร์โทรศัพท์ 038-282381 ต่อ 12 
   e-mail address : a_suksai@hotmail.com 

 
 



 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารมาตรการ/โครงการ  
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สสภ.๑๓ (ชลบุรี) ด้านการออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิค (Infographics) เพื่อการสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน   ผู้ปฏิบัติบัติงาน     . 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เดือน    มีนาคม  . 
หน่วยงาน  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)   .  

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ทบทวน/ปรับปรุงและแต่งตั้ง
คณะท ำงำน 

ครั้ง กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๑๓ (ชลบุรี)  ได้มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย
จัดท ำค ำสั่งส ำนักงำน ๑ ค ำสั่ง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 
หลักฐำนที่ ๑ ; ค ำสั่งส ำนักงำน ที่ ๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM Team) ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

 ๒. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์ 
ประเด็น คัดเลือกองค์ควำมรู้เพ่ือจะน ำมำใช้
จัดกำรควำมรู้ 

ครั้ง กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 - ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM 
Team) ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี ๑๓ (ชลบุรี) ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ เพ่ือคัดเลือกองค์ควำมรู้ที่
ควรต้องมีเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกระทรวงฯ 
ตำมภำรกิจของส ำนักงำน ซึ่งองค์ควำมรู้ที่คัดเลือกด ำเนินกำร
เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ เรื่องกำรออกแบบสื่ออินโฟ
กรำฟิกส์ (Infographics) เพ่ือกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสำตร์ที่ ๓ : ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง 
ก ำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน เพ่ือน ำข้อมูลเสนอในโครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 
หลักฐำนที่ ๒ ; บันทึกส ำนักงำน ที่ ทส ๐๒๐๕(๑๓)/๓๖ ลงวันที่ 
๘ มกรำคม ๒๕๖๑ เรื่องรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM Team) สสภ.๑๓ (ชลบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

     



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

 ๓. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้  ครั้ง กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 
ของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๑๓ (ชลบุรี) เสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักลงนำมและแจ้งเวียนบุคคลำกรในส ำนักงำนทรำบ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 
หลักฐำนที่ ๓ ; แบบฟอร์มที่ ๒ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM 
Action Plan) ลงวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ 

     

 ๔. ประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM Team) 

ครั้ง ------ด ำเนินกำรเดือน เมษำยน ๒๕๖๑-----       

๕. สืบค้นผู้รู้ด้ำนกำรออกแบบสื่ออินโฟ
กรำฟฟิค 

ครั้ง กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑. ด ำเนินกำรสืบค้นผู้รู้ด้ำนกำรออกแบบสื่ออินโฟกรำฟฟิคทำง
อินเตอร์เน็ต 
๒. ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผู้รู้ด้ำนกำรออกแบบสื่ออินโฟ
กรำฟฟิค 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 
หลักฐำนที่ ๕ ; เอกสำรผู้รู้ด้ำนกำรออกแบบสื่ออินโฟกรำฟฟิก
ทำงอินเตอร์เน็ต 
 

   



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๖. จัดอบรมกำรออกแบบสื่ออินโฟกรำฟฟิค ครั้ง ------ด ำเนินกำรเดือน เมษำยน ๒๕๖๑-----       
๗. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครั้ง ------ด ำเนินกำรเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๑-----       

   
 
ผู้รำยงำน   นำงลักษณำ วีรธนำภรณ์  . 

   รำยงำน ณ วันที่  ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑  . 
   เบอร์โทรศัพท์  ๐๓๘-๒๘๕๔๒๐ ต่อ ๒๐  
   e-mail address : SS_reo13@hotmail.com 

 



 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารมาตรการ/โครงการ จัดมุมเพื่อผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร สสภ.๑๓ (ชลบุรี) 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน   ผู้ปฏิบัติบัติงาน     . 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เดือน    มีนาคม  . 
หน่วยงาน  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)   .  

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

 ๑. คัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร ครั้ง กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- ส่วนส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมด ำเนินกำร คัดเลือกพ้ืนที่
ที่จะจัดมุมเพ่ือผ่อนคลำยกำรท ำงำน บริเวณบันไดชั้น ๑ 
อำคำร ๑  
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 
หลักฐำนที่ ๑ ; ภำพแสดงบริเวณพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

     

 ๒. ประชุมเพ่ือวำงแผนกำรจัดท ำมุมผ่อนคลำย ครั้ง กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 - ส่วนส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
ประชุมวำงแผนกำรจัดท ำมุมผ่อนคลำย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม 
๒๕๖๑ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรมำตรกำร/โครงกำร จัดมุม
เพ่ือผ่อนคลำยกำรท ำงำนส ำหรับบุคลำกร สสภ.๑๓ (ชลบุรี) 

     

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 
หลักฐำนที่ ๒ ; แผนปฏิบัติกำรมำตรกำร/โครงกำร จัดมุมเพ่ือ
ผ่อนคลำยกำรท ำงำนส ำหรับบุคลำกร สสภ.๑๓ (ชลบุรี) 

 ๓. วำงแผน/ออกแบบกำรจัดมุมผ่อนคลำย  ครั้ง ------ด ำเนินกำรเดือน เมษำยน ๒๕๖๑-----      
 ๔. จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ อำทิ พัด
ลม/ ทีวี/ มุมอ่ำนหนังสือ/ ต้นไม้ 

ครั้ง ------ด ำเนินกำรเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๑-----       

๕. ด ำเนินกำรจัดมุมผ่อนคลำยแก่บุคลำกรและ
บุคคลภำยนอก 

ครั้ง ------ด ำเนินกำรเดือน มิถุนำยน-กันยำยน ๒๕๖๑-----    

๖. ประเมินควำมพึงพอใจ ครั้ง ------ด ำเนินกำรเดือน สิงหำคม-กันยำยน ๒๕๖๑-----       
๗. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครั้ง ------ด ำเนินกำรเดือน กันยำยน ๒๕๖๑-----       

   
 
ผู้รำยงำน   นำงลักษณำ วีรธนำภรณ์  . 

   รำยงำน ณ วันที่  ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑  . 
   เบอร์โทรศัพท ์ ๐๓๘-๒๘๕๔๒๐ ต่อ ๒๐  
   e-mail address : SS_reo13@hotmail.com 

 


