
 
(ส่งรายงานนี้ ภายในวันที ่12 ตุลาคม 2561) 

รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 

มาตรการ/โครงการ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 100 ของกิจกรรม
ที่สามารถด าเนินการได้ตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
และการใช้กระดาษ 
2. ทุกหน่วยงานในสังกัด
ค านึงถึงการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อ    
ประโยชน์ส่วนรวม 

โครงการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
และกระดาษ 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด สป.ทส.มี
มาตรการประหยัด
การใช้พลังงานและ
การใช้กระดาษใน
การปฏิบัติงาน                     

1 2 3 4 5 

รายงานผลตามแผนมาตรการ
ประหยัดพลังงานปี 2561 
และรายงานข้อมูลการใช้
พลังงานในปี 2561 
เปรียบเทียบกับปี 2560 
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ด้านผู้รับบริการ และผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า      ร้อยละ 75 
2. มีการปรับปรุงการท างาน  
อย่างน้อย 1 ด้าน 
 

โครงการพัฒนาการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัดมีการส ารวจ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการของ
หน่วยงานแก่
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ

1 2 3 4 5 

สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รอบ 12 เดือน 
(กันยายน 2561) ของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
12 รอบ 12 เดือน (กันยายน 

5 

เอกสาร 4 



 
 

นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 

มาตรการ/โครงการ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
น าข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ/ความ
ไม่พึงพอใจมา
ปรับปรุงการท างาน
อย่างน้อย 1 ด้าน 

2561) พบว่า มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จ านวน 260 ราย คิด
เป็นร้อยละ 93.60 ของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ โดย
แยกเป็นหน่วยงานภาครัฐ 96 
ราย และประชาชน 191 ราย  
ส าหรับประเด็นการประเมิน
ความไม่พึงพอใจในการ
ให้บริการ พบว่า ความไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ จ านวน 
0 ราย คิดเป็นร้อย 0.00 
ดังนั้นจึงยังไม่มีรายงานการ
ปรับปรุงการท างาน 

ด้านองค์การ 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากร
น าระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (IPA) ไปใช้ใน
การพิจารณาประกอบการ
เลื่อนเงินเดือนประจ าปี 
2. บุคลากรได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมี
หลักฐาน 

โครงการพัฒนาการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัดมีการน าระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (IPA) 
ไปใช้ในการ
พิจารณา
ประกอบการเลื่อน
เงินเดือนประจ าปี    
 

1 2 3 4 5 

การด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
มีผลการด าเนินงาน           
2 ครั้ง คือ 
ครัง้ที่ 1 การสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามแบบ
มอบหมายงาน (IPA บุคคล) 
เพ่ือประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (เลื่อนขั้น
เงินเดือน) ในรอบ 6 เดือน 
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นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 

มาตรการ/โครงการ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ภายใน 29 มีนาคม 2561  

ครั้งที่ 2 การสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามแบบ
มอบหมายงาน (IPA บุคคล) 
เพ่ือประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (เลื่อนขั้น
เงินเดือน) ในรอบ 12 เดือน 
ภายใน 25 กันยายน 2561 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 1. ร้อยละ 100 ที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนการ
จัดการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน 
2. มีสถานที่เพ่ือผ่อนคลาย
การท างานส าหรับบุคลากร 
 

โครงการการจัดท า
แผนการจัดการ
ความรู้(KM) 

 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัดมีการ
ด าเนินงานตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ (KM) และ
จัดสถานที่เพ่ือผ่อน
คลายการท างาน
ส าหรับบุคลากร 

1 2 3 4 5 

1.สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนการจัดการความรู้ (KM) 
ของหน่วยงาน 
2. มีสถานที่เพ่ือผ่อนคลาย
การท างานส าหรับบุคลากร 
 

5 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารโดยผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ให้ความส าคัญ และทุกคนในส านักงานต้องถือปฏิบัติ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  - 
หลักฐานอ้างอิง : การรายงานตามแบบฟอร์ม เอกสาร 2 และ 3 
 
 

ผู้รายงาน นางปาริชาต ปัญญาสาย     
รายงาน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
เบอร์โทรศัพท์ 0 4521 0371 
ผู้อนุมัติ 

(นายประเดิม ภาคแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 


