
 
(ส่งรายงานนี้ทางEmail : psdg.inno@mnre.go.th) 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ : มาตรการประหยัดการใช้พลังงาน และมาตรการประหยัดการใช้กระดาษ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้าน : รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน 2561 

หน่วยงาน : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15  
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.การประหยัด การใช้พลังงาน      
1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการให้เจ้าหน้าที่ทราบและ
ปฏิบัติ 

1ครั้ง -ภาพถ่ายมาตรการประหยัดพลังงานจาก
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สสภ.15 

   

2.การประหยัดการ ใช้กระดาษ      
2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการให้เจ้าหน้าที่ทราบและ
ปฏิบัติ 

1 ครั้ง -ภาพถ่ายมาตรการประหยัดพลังงานจาก
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สสภ.15 
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เอกสาร 3 



 
 

(ส่งรายงานนี้ทางEmail : music14242@hotmail.com) 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ : พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้าน : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 2561 
หน่วยงาน : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 

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. วิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจ 1 ครั้ง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ หนังสือท่ี สสภ.
(15).1/780 ลงวันที่ 20 เม.ย. 61 

 
  

2. จัดท าขั้นตอน/กระบวนการในการให้บริการ โดยการ
เพ่ิมช่องทางการส ารวจความพึงพอใจทาง  
www.reo15.go.th หัวข้อ “ติดต่อเรา” และเลือก 
“แบบส ารวจความคิดเห็น” 

1 ครั้ง ภาพประกอบ “เว็บไซต์ส านักงานฯ”  
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http://www.reo15.go.th/


แผน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย/

หน่วยนับ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ/ 

(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   e-mail address : napat-ta@hotmail.com 
 

 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ : พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้าน : องค์การ 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 2561 
หน่วยงาน : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 

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. ประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี ครั้งท่ี 1 และแจ้ง 
    ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

1 ครั้ง - ส าเนาประกาศส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
  ลงวันที่  2 เมษายน 2561 

 
    

2. จัดส่งแบบประเมินฯ ใหส้่วนกลาง 1 ครั้ง -ส าเนาหนังสือส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ที่ 
ทส 0205(15).1/478 ลงวนัที่ 10 เมย.61 

 
    

        
        
      
      
 

  
 
ผู้รายงาน..นางสาวณภัทร เตชะภัททวรกุล 
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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  28  มิถุนายน 2561. 
   เบอร์โทรศัพท์    076 219329 
   e-mail address : napat-ta@hotmail.com 

 
 

(ส่งรายงานนี้ทางEmail : music14242@hotmail.com) 
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ : การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้าน : ผู้ปฏิบัติ 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 2561 
หน่วยงาน : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15  

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.ประชุมคณะท างานฯ 1 ครั้ง -รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 
12 มิถุนายน 2561 

 
    

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ 1 ครั้ง -รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 
12 มิถุนายน 2561 

  เลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 1(การอบรม
ดับเพลิงฯ) ไปจัดในวันที่ 13 
ก.ค.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 

        

        

   
 
ผู้รายงาน..นางสาวณภัทร เตชะภัททวรกุล 

   รายงาน ณ วันที่  28  มิถุนายน  2561. 
   เบอร์โทรศัพท์    076 219329 
   e-mail address : napat-ta@hotmail.com 

 


