
 

(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 
 

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

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 ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือ
ประกอบกำรเลื่อนเงินเดือนของส ำนักงำน 
สิ่งแวดล้อมภำคที่ ๕   
หลักฐานอ้างอิง  ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี ๕ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 - - 

๒. จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑ ครั้ง กิจกรรม  ด ำเนินกำรจัดท ำตัวชี้วัดรำย 
บุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิง  เอกสำรการประเมินผล
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  
หลักฐานอ้างอิง  เอกสารสรุปผลการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี ครั้งที่ ๑  

 - - 

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

1 ครั้ง -    

๕. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

๑ ฉบับ -       

   
 
ผู้รายงานนางอุษา  เทพโภชน์ 

   รายงาน ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท์  0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

 
 
 
 
  

 

(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 
 

เอกสาร 3 



รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 
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 ำเนินกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ในกำร
ประชุมส ำนักงำนฯ ให้ทุกท่ำนทรำบแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนฯ 
หลักฐานอ้างอิง  สรุปรำยงำนกำรประชุม
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกรำคม ๒๕๖๑  

 - - 

๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

๑ เรื่อง/ 
1 ครั้ง 

กิจกรรม ด ำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง กำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Google 
Docs และ OR Code) เมื่อวันที่ ๗ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิง  รายงานการจัดการความรู้ 
(KM) เมื่อวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ 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 2561 
 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

๑ ฉบับ -    

   
 
ผู้รายงานนางสาวปนัดดา  ผู้มีจรรยา 

   รายงาน ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท์  0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการจัดมุมเพื่อผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 

เอกสาร 3 



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  เชิญชวนเจ้ำหน้ำที่สสภ.๕ เข้ำร่วม
กิจกรรมจัดมุมผ่อนคลำยภำยในส ำนักงำน 
หลักฐานอ้างอิง   หน้ำ Line สสภ.๕ 

 - - 

๒. ด าเนินการคัดเลือกสถานที่เพ่ือผ่อนคลายการท างาน
ส าหรับบุคลากร 

1 จุด กิจกรรม  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ๕ส 
ภำยในส ำนักงำนและคัดเลือกสถำนที่จัดมุม
ผ่อนคลำยกำรท ำงำนของบุคลำกร เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิง  รูปภำพกิจกรรม 5ส.  

 - - 

๓. จัดมุมผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากรและการดูแล
สถานที่ 

   1 ครั้ง กิจกรรม ด าเนินการจัดมุมผ่อนคลายการ
ท างานส าหรับบุคลากรเมื่อวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และมีการดูแลสถานที่
เป็นประจ า   
หลักฐานอ้างอิง  รปูภำพกิจกรรม ๕ส. 
 
 

 - - 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ - 
 

   

   
 
ผู้รายงานนางอุษา  เทพโภชน์ 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   รายงาน ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท์  0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการมาตรการประหยัดการใชพ้ลังงานและมาตรการประหยัดการใช้กระดาษในการปฏิบตัิงาน 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เอกสาร 3 



 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 
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 ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนลด
ใช้พลังงำนของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๕   
หลักฐานอ้างอิง  ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนลดใช้พลังงำน ส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ ๕ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

 - - 

๒. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ/สร้างจิต ส านึกการ
บริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1 ครั้ง กิจกรรม  มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ/สร้ำงจิตส ำนึกกำรบริหำรจัด
กำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๗ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  
หลักฐานอ้างอิง  รูปภาพกิจกรรมการให้
ความรู้เข้าใจ/สร้างจิตส านึกเมื่อวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 - - 

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 

 - - 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 
(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

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

 - - 

๕. สรุปผลการด าเนินงาน  ๑ ฉบับ -    
  

 
 
ผู้รายงานนางอุษา  เทพโภชน์ 

   รายงาน ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท์  0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 

 
 
 

(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แผน ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร 3 



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 ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
หลักฐานอ้างอิง  หน้ำ Line สสภ.๕ และ
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 

 - - 

๒. จัดท ำระบบฐำนข้อมูล 
 

๑ ครั้ง กิจกรรม  ด ำเนินกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล
ของสสภ.๕ เป็นรูปไฟล์ Excel 
หลักฐานอ้างอิง  ระบบจัดเก็บเอกสำร
รูปแบบไฟล์ Excel 

 - - 

๓. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ๕ ครั้ง กิจกรรม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕  
ไดป้ระเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  
หลักฐานอ้างอิง    รำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

 - - 

๔. สรุปรำยงำน ๑ ครั้ง -    

๕. ปรับปรุงกระบวนท ำงำน ๑ ครั้ง -    

   
 

ผู้รายงานนางสาวปนัดดา  ผู้มีจรรยา 
   รายงาน ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
   เบอร์โทรศัพท์  0 3426 2339-40 
   e-mail address : reo05.org@mnre.mail.go.th 



 
 


