
 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการมาตรการประหยัดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดกระดาษ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน รัฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน 2561 

หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  
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) แต่งตั้งคณะท ำงำนลดใช้พลังงำน ๑ ครั้ง ด ำ เนินกำรแต่ งตั้ งคณะท ำงำนลดใช้
พลังงำนของ สสภ.10 ตำมค ำสั่ง สสภ.10 
ที่ 10 ที่ 23/2560 ลงวันที่ 2 ส.ค.60  

/     

๒) จัดท ำมำตรกำรประหยัดพลังงำน 1 ครั้ง จัดท ำมำตรกำรประหยัดพลังงำน ของ 
สสภ.10 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 

/     

3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์/รณรงค์กำรประหยัดพลังงำน
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 

ทุกเดือน ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์/รณรงค์
กำรประหยัดพลังงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ดังนี้ 
ในกำรประชุมประจ ำเดือนของสสภ.10 
ทุกเดือน ดังนี้ 
- ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที 22 พ.ย.60  
- ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที 18 ธ.ค.60  
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที 10 ม.ค.61 
- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที 14 ก.พ.61 
- ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที 21 มี.ค.61 
- ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที 24 เม.ย.61 
- ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที 11 มิ.ย.61 

/     

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

4) รำยงำนกำรใช้พลังงำน ทุกเดือน ด ำเนินกำรรำยงำนกำรใช้พลังงำน ดังนี้ 
1. ในกำรประชุมประจ ำเดือนของสสภ.10 
ทุกเดือน ดังนี้ 
- ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที 22 พ.ย.60  
- ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที 18 ธ.ค.60  
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที 10 ม.ค.61 
- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที 14 ก.พ.61 
- ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที 21 มี.ค.61 
- ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที 24 เม.ย.61 
- ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที 11 มิ.ย.61 
2. รำยงำนผ่ำนระบบ E-Report ของ 
โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครำชกำร 
กระทรวงพลังงำน ทำง website 
http://www.e-
report.energy.go.th/index.php ทุก
เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2560 ถึง 
มิถุนำยน 2561 

/     

5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค ต่อ ผอ.
สสภ.๑๐ 

๑ ครั้ง ด ำเนินกำรเดือน กันยำยน 2561 /     

   

ผู้รำยงำน  นำงธิดำกร วันจันทึก 
รำยงำน ณ วันที่  29 มิถุนำยน ๒๕๖1   
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ 417 4545 
e-mail address : reo10.gm@esanenvi.com 

    

http://www.e-report.energy.go.th/index.php%20ทุก
http://www.e-report.energy.go.th/index.php%20ทุก


แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

    
    

 
 



 
(ส่งรายงานนี้ทางEmail : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน 2561 
หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 

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 ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

 แบบประเมิน ๑) ใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจของผู้รับบริกำรตำมแบบฟอร์มของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทุกส่วนงำน/
ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบอยู่แล้ว 

/     

๒. ชี้แจงซักซ้อมควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร 

๑ คร้ัง ๑) ร่วมพัฒนำระบบ I-Survey กับบริษัท ไอ
ดี ไดร์ฟเวอร์ จ ำกัด เพ่ือส ำรวจควำมพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรผ่ำน QR 
cord และเก็บบันทึกพร้อมประมวลผล
ข้อมูลในระบบ I-Survey ซึ่งผู้บริหำร
สำมำรถเข้ำถึง/ดูผลกำรประเมินได้
ตลอดเวลำผ่ำน web application  
๒) ชี้แจงซักซ้อมควำมเข้ำใจขั้นตอนกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยกำร
ใช้ระบบ I-Survey ให้ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 
๑๔ มีนำคม ๒๕๖๑ และเผยแพร่ QR 
cord ในกลุ่มไลน์ สสภ.๑๐ 

/     

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. รวบรวมแบบส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในกำรให้บริกำรค ำปรึกษำแนะน ำดำ้นสิง่แวดล้อม 
และบนัทึกข้อมูลผู้รับบริกำรและผลประเมินในรูป digital file  
โดยใช้ระบบ I-Survey 

ทุกเร่ือง/เดือน ๑. ผลกำรส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในกำรให้บริกำรค ำปรึกษำ
แนะน ำด้ำนสิ่งแวดล้อม และบันทึกข้อมูล
โดยใช้ระบบ I-Survey ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
๖๐ ถึงเดือนมีนำคม ๖๑ สำมำรถรวบรวมได้
จ ำนวน ๒๒ รำย  ผู้รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘ และไม่มีควำม
ไม่พึงพอใจ  
๒. ผลกำรส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในกำรให้บริกำรค ำปรึกษำ
แนะน ำด้ำนสิ่งแวดล้อม และบันทึกข้อมูล
โดยใช้ระบบ I-Survey ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
๖๐ ถึงเดือนมิถุนำยน ๖๑ สำมำรถรวบรวม
ได้จ ำนวน ๕๐ รำย  ผู้รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ และไม่มีควำม
ไม่พึงพอใจ  
๓. รวบรวมแบบส ำรวจกำรประเมินควำมพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมประชุม/
อบรม/สัมมนำ จ ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
3.1) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพท้องถิ่นในกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจกพ้ืนที่น ำร่องฯ เมื่อวันที่ 
๓๐ พ.ค. ๖๑ รวบรวมได้ ๕๑ รำย มีควำม
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๔ และมีควำม
ไม่พึงพอใจในส่วนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

/   เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำร
ทดลองกำรใช้งำนระบบ 
ซึ่งอำจจะท ำให้เกิดควำม
คลำดเคลื่อนของข้อมูล 
และกำรรวบรวมข้อมูล
อำจจะมีผู้รับบริกำรบำง
รำยยังไม่ท ำกำรประเมิน
ให้ 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ได้แก่สถำนที่จอดรถไม่สะดวก จ ำนวน ๑ 
รำย 
3.2) กำรจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑  รวบรวมได้ ๒๓ รำย มี
ควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๗  และ
ไม่มีควำมไม่พึงพอใจ 
3.3) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำร
ประยุกต์ใช้ระบบฐำนข้อมูลแหล่งก ำเนิด
มลพิษทำงน้ ำ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๑  รวบรวม
ได้ ๑๕ รำย มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๗  และไม่มีควำมไม่พึงพอใจ 

๔. วิเครำะห์และประมวลผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่
พึงพอใจของผู้รับบริกำร  

ทุกเร่ือง/เดือน ๑.ผลกำรส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในกำรให้บริกำรค ำปรึกษำ
แนะน ำด้ำนสิ่งแวดล้อม และบันทึกข้อมูล
โดยใช้ระบบ I-Survey ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
๖๐ ถึงเดือนมีนำคม ๖๑ สำมำรถรวบรวมได้
จ ำนวน ๒๒ รำย  ผู้รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘ และไม่มีควำม
ไม่พึงพอใจ  
๒. ผลกำรส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในกำรให้บริกำรค ำปรึกษำ
แนะน ำด้ำนสิ่งแวดล้อม และบันทึกข้อมูล
โดยใช้ระบบ I-Survey ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
๖๐ ถึงเดือนมิถุนำยน ๖๑ สำมำรถรวบรวม

/    เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำร
ทดลองกำรใช้งำนระบบ 
ซึ่งอำจจะท ำให้เกิดควำม
คลำดเคลื่อนของข้อมูล 
ซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องในกำร
วิเครำะห์/ค ำนวณข้อมูล
ด้วย 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ได้จ ำนวน ๕๐ รำย  ผู้รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ และไม่มีควำม
ไม่พึงพอใจ  
๓. รวบรวมแบบส ำรวจกำรประเมินควำมพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมประชุม/
อบรม/สัมมนำ จ ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
3.1) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพท้องถิ่นในกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจกพ้ืนที่น ำร่องฯ เมื่อวันที่ 
๓๐ พ.ค. ๖๑ รวบรวมได้ ๕๑ รำย มีควำม
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๔ และมีควำม
ไม่พึงพอใจในส่วนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ได้แก่สถำนที่จอดรถไม่สะดวก จ ำนวน ๑ 
รำย 
3.2) กำรจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑  รวบรวมได้ ๒๓ รำย มี
ควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๗  และ
ไม่มีควำมไม่พึงพอใจ 
3.3) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำร
ประยุกต์ใช้ระบบฐำนข้อมูลแหล่งก ำเนิด
มลพิษทำงน้ ำ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๑  รวบรวม
ได้ ๑๕ รำย มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๗  และไม่มีควำมไม่พึงพอใจ 

๕. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
พร้อมข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรเสนอผู้บริหำร
และแจ้งทุกส่วนงำนทรำบ  

๓ คร้ัง ๑.รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร รอบ ๖ เดือน เสนอผู้บริหำร 

/     



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ตำมบันทึกที่ ๘๓๐.๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๑  
๒. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร รอบ ๙ เดือน เสนอ
ผู้บริหำร ตำมบันทึกท่ี ๑๕๗๖ ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนำยน ๒๕๖๑  
 

   

ผู้รำยงำน  นำงสิริธร  จังโกฏิ 
รำยงำน ณ วันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖1 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๒๒ ๑๓๘๒ 
e-mail address : eo10.plan@esanenvi.com 

    
    
    

 
 



 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน 2561 

หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  
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 ำตัวชี้วัดรำยบุคคล (IPAบุคคล) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561   

 
        

1.1  ประชุมถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับองค์กรสู่
ระดับส่วนงำนและบุคคล 

1 ครั้ง กพร.สสภ.10 ด ำเนินกำรจัดประชุม
ถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับ
องค์กรสู่ระดับส่วนงำนและบุคคล ในกำร
ประชุมประจ ำเดือนของ สสภ.10 ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 และ
แจ้งให้ข้ำรำชกำรจัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคล 
ปี 2561 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 ภำยในวันที่ 25 ม.ค.61 

/   

1.2  จัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคล ปี 2561 IPA บุคคล ข้ำรำชกำรจ ำนวน 17 รำย จัดท ำ IPA 
บุคคล และลงนำมกับ ผอ.สสภ.10 เมื่อ
วันที่ 30 มกรำคม 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 

2. กำรน ำผลกำรปฏิบัติรำชกำรมำประกอบกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน 

         

2.1  แจ้งแนวทำงกำรประเมินฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยบุคคลเพ่ือน ำผลมำ
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 

2 ครั้ง ครั้ งที่  1  ได้ แจ้ ง เวี ยนแนวทำงกำร
ประเมินผลฯให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือน ำ
ผลมำประกอบกำร พิจำรณำ เลื่ อน
เงินเดือนในกำรประชุมประจ ำเดือนของ 
สสภ.10 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 
ม.ค. 61  
ครั้ งที่  2 ด ำเนินกำรเดือน กันยำยน 
2561 

/     

2.2 ประชุมกำรประเมินเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้แจ้งให้ข้ำรำชกำรจัดท ำแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแบบที่ 1-
3 ส่งภำยในวันที่  28 มี.ค. 61 เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนครั้ง
ที่ 1 (1 เม.ย.61) โดยมีก ำหนดกำร
ประชุมพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนฯ ในวันที่ 
5 เม.ย.61 และส่ง สป.ทส. ภำยในวันที่ 
10 เม.ย.61 
ครั้ งที่  2 ด ำเนินกำรเดือน กันยำยน 
2561 

/     

   

ผู้รำยงำน  นำงธิดำกร วันจันทึก 
รำยงำน ณ วันที่  29 มิถุนำยน ๒๕๖1   
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ 417 4545 
e-mail address : reo10.gm@esanenvi.com 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

    
    
    

 
 



 
(ส่งรายงานนี้ทาง Email : music14242@hotmail.com) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ 

จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) และจัดมุมเพื่อผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน 2561 
หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ KM       

1. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management; KM) ของส ำนักงำนฯ ประจ ำปี ๒๕๖1 

๑ แผน จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge 
Management; KM)  ข อ ง ส ำ นั ก ง ำ น ฯ 
ประจ ำปี ๒๕๖1 

/   

2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม KM ตำมแผน  ทุกเรื่อง       
ทุกครั้ง 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม KM ตำมแผน ตั้งแต่
เดือน เม.ย. – มิ.ย. 61 จ ำนวน 2 เรื่อง 
ดังนี้ 
1. กำรใช้เทคโนโลยี QR Code เพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรในองค์กร 
เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 
2. รักษ์โลก เลิกพลำสติก เมื่อวันที่ 18 
มิ.ย.61 
 
 

/     

เอกสาร 3 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

3. รำยงำนผลเสนอต่อ ผอ.สสภ.10 1 ครั้ง ด ำเนินกำรเดือนกันยำยน ๒๕๖1      
กิจกรรมที่ 2 จัดมุมเพื่อผ่อนคลายการท างานส าหรับ
บุคลากร 

       

1. ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน 1 ครั้ง ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน
ส่วนเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมและ
ส่วนควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม และ
อำคำรห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ตำมสัญญำจ้ำงเลขที่ 
016/2561 ลงวันที่ 13 มี.ค.61 และ
เริ่มด ำเนินกำรปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 14 
มี.ค. ๖1 โดยได้รับกำรจัดสรรงบลงทุน
รำยกำรปรับปรุงอำคำรฯ ๑ รำยกำร 
จ ำนวน 611,๐๐๐ บำท   

/     

2. จัดท ำสถำนที่เพ่ือผ่อนคลำยกำรท ำงำนส ำหรับบุคลำกร 1 ครั้ง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสถำนที่ เ พ่ือผ่อน
คลำยกำรท ำงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนฯ ได้ใช้เป็นสถำนที่พักผ่อน 
รับประทำนอำหำร นั่งเล่น ประชุมนอก
อำคำร เป็นต้น เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.61 

/   

3. จัดกิจกรรม Big cleaning day 3 ครั้ง ได้ด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว 
(Green Office) จึงได้จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 61 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 

 
 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
 

 



แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   

ผู้รำยงำน  นำงธิดำกร วันจันทึก 
รำยงำน ณ วันที่  30 มิถุนำยน ๒๕๖1   
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ 417 4545 
e-mail address : reo10.gm@esanenvi.com 

    
    
    

 
 


