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(ส่งรายงานนี้ทาง Email  : music 14242@hotmail.com) 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ / โครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ด้านนโยบายองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561....เดือน  มีนาคม  2561 

หน่วยงาน  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  2  ล าปาง  
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แผน ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
(ระบุปรมิาณ/หน่วยนับ) 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม 
แผน 

ไม่ได้ 
ตาม 
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

1.ก าหนดแผนและการด าเนินงาน (ต้นรอบการประเมิน) 1 แผน ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยเชื่อมโยงตามแบบ
มอบหมายงาน (ตามก าหนดตัวช้ีวดัที่ชัดเจนและลงนาม
รับทราบถ่ายทอดสู่บุคคล) 
-ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

√   

2.แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิให้ บุคลากร /ส่วนทราบ
โดยวิธีการช้ีแจงการปฏิบัติ ณ ท่ีประชุมประจ าเดือน 

1 ครั้ง -แจ้งที่ประชุมทราบทุกท่าน (รับทราบ ตามล าดับชั้น) 
-มีการแก้ไขระหว่างปี(ถ้ามี)กรณียา้ยส่วน /งาน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และพนักงานราชการ  
-ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อและเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรอง/พิจารณา ผู้เข้าตามหลกัเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ 

√   

3. คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาโดยการประชุมกลั่นกรอง 
โดยพิจารณาผลการประเมิน 

1 ครั้ง -สรุปผลการประเมินและหลักฐาน รายงาน ผอ.สสภ. 2 
เพื่อพิจารณาลงนามตามสรุปผลการประเมินการปฏิบตัิ
ราชการ 

√   

4. ประกาศผลการพิจารณา ตามเกณฑ์การพิจารณา และ
ประกาศ ผู้ทีไ่ดร้ับการประเมินผลปฏิบัติราชการ ระดับ ดีเด่น 
และ ดีมาก  

1 ครั้ง -ติดประกาศผลการพิจารณาผู้มรีายชื่อ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับดีเด่น  และ ดีมาก  /ลูกจ้างประจ า ระดับดี และ
ยอมรับได้  ณ ที่เปิดเผย  

√   

5. สรปุผลการประเมินส่งรายงาน สป.ทส.       
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                                                                                                  ผู้รายงาน นางพรสวรรค์  เครือนวล  
                                                                                                        รายงาน  ณ  วันที่ 25  มิถุนายน  2561 
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(ส่งรายงานนี้ทาง Email  : music 14242@hotmail.com) 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ / โครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ด้านการจัดการความรู้ (Km) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561....เดือน  มิถุนายน  2561 
หน่วยงาน  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  2  ล าปาง  

แผน ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
(ระบุปรมิาณ/หน่วยนับ) 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 
 

เป็นไป
ตาม 
แผน 

ไม่ได้ 
ตาม 
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการฯ 1 แผน ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน 1 ครั้ง /เอกสารส าเนาค าสั่งที่ 
245/2560 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 เรื่องแต่งตั้ง

คณะท างานการจัดการความรู้ (Km Team) สสภ.2 ล าปาง 1 ชุด 

/   

2. จัดหาและคดัเลือกองค์ความรู้  1 ครั้ง จัดประชุมคณะท างานคัดเลือกองค์ความรู้ 1 ครั้ง /เอกสารส าเนา
เกี่ยวกับการคดัเลือกองค์ความรู้ 1 ชุด 

/   

3. จัดท าแผนกิจกรรมการจัดการความรู ้ 1 ครั้ง ด าเนินการจัดท าแผนการจดัการความรู้ 1 ครั้ง  / เอกสารส าเนา
เกี่ยวกับแผนการจัดการความรู้ 1 ชุด 

/   

4. การด าเนินการตามแผนและกจิกรรม  7 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 6 ครั้ง / ส าเนารายงานการประชุมประจ าเดือน
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดการความรู้ (Km 

Team)  6 ชุด 

/   

5. ติดตามการด าเนินงานตามแผน 2 ครั้ง ด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนแล้ว 1 ครั้ง / ส าเนา
รายงานการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงานเกี่ยวกับการ

ติดตามการด าเนินงานการจดัการความรู้ (Km Team)  1 ชุด 

/   

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน  

1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ    

                                                                                                  ผู้รายงาน...ชานรินทร์ ศรีบุญเรือง..... 
                                                                                                        รายงาน  ณ  วันที่...19 มิถุนายน 2561........ 

                                                                                                                                     เบอร์โทรศัพท์..054 227201 ต่อ 17............ 
                                                                                            e-mail address :  chanarin@gmail.com………. 
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(ส่งรายงานนี้ทาง Email  : music 14242@hotmail.com) 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ / โครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ด้านลดและประหยัดพลังงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561....เดือน มิถุนายน  2561 
หน่วยงาน  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  2  ล าปาง  

แผน ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
(ระบุปรมิาณ/หน่วยนับ) 

หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 
 

เป็นไป
ตาม 
แผน 

ไม่ได้ 
ตาม 
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการฯ 1 แผน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ /   

2. จัดท ามาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงานทุกด้าน 
ค่าสาธารณูปโภค น้ ามัน  กระดาษ  

1 ครั้ง เอกสารมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงานทุกด้าน  
ค่าสาธารณูปโภค น้ ามัน  กระดาษ 

/   

3. ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน 2 ครั้ง ด าเนินการตามมาตรการก าหนดแนวทางการประหยดั
พลังงาน 1 ครั้ง /ส าเนาเอกสารรายงานการประชุม

ประจ าเดือนของหน่วยงานเกี่ยวกบัการลดและประหยัด
พลังงาน จ านวน 1 ชุด 

/   

4. ติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการโดย
คณะกรรมการ  

2 ครั้ง ติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 1 
ครั้ง /ส าเนาเอกสารรายงานการประชุมประจ าเดือนของ

หน่วยงานเกี่ยวกับการติดตามการใช้พลังงาน จ านวน 1 ชุด 

/   

5. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
ความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงมาตรการต่อไป 

2 ครั้ง สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
ความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงมาตรการ 1 ครั้ง /ส าเนา
เอกสารรายงานการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน

เกี่ยวกับสรปุผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานจ านวน 1 ชุด 

/   

 
                                                                                                  ผู้รายงาน....ชานรินทร์ ศรีบุญเรือง............. 

                                                                                                        รายงาน  ณ  วันที่.....19 มิถุนายน 2561..... 
                                                                                                                                     เบอร์โทรศัพท์...054 227201 ต่อ 17....... 

                                                                                            e-mail address :  …chanarin@gmail.com…. 
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