
(ส่งรายงานนี้ ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ สระบุรี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี 

มาตรการ/
โครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดท าค ารับรอง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
(IPA) บุคคล
ประกอบการ
พิจารณา
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

- มีการประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
องค์กร ของส านักงานฯ  
- จัดท ากรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างครบถ้วน 
- จัดการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม และมีหลักฐาน 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : -                                                                                                         

เอกสาร ๔ 

                                 ผู้รายงาน  นางเณริน  บุญเลิศ 
                                 รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

                          เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ ๒๖๖๒๐๒-๑   



อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : - ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
                        ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                      - กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA) บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 - สรุปผลการประเมินพิจารณาเลื่อนข้ันของข้าราชการและลูกจ้างประจ า สสภ.7 สระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ส่งรายงานนี้ ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ สระบุรี 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี 

มาตรการ/
โครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

มีการก าหนด
เป้าหมายและ
มาตรการการใช้
กระดาษใน
ส านักงาน 

ร้อยละการ
ด าเนินการ
ประหยัด
กระดาษ 

ร้อยละ ๑0 
 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
มากกว่า

10 

1. ก าหนดเป้าหมายร้อยละ 
10 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2.มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
และรับทราบร่วมกัน 
 3.ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
4. รายงานผลการประหยัด
พลังงานให้ผู้บริหารทราบ 
สามารถลดการใช้กระดาษได้
ร้อยละ 14.80 

๕ 

 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : -                                                                                                         
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : - ก าหนดเป้าหมายการลดใช้กระดาษ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                      - จัดประชุมเพ่ือพิจารณาเป้าหมายการลดใช้กระดาษร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 
   - มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
    - รายงานผลการลดใช้กระดาษให้ผู้บริหารทราบ 

เอกสาร ๔ 

                                 ผู้รายงาน  นางเณริน  บุญเลิศ 
                                 รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

                          เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ ๒๖๖๒๐๒-๑   



 
(ส่งรายงานนี้ ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ สระบรุี 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี 

มาตรการ/
โครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

มีการก าหนด
เป้าหมายและ
มาตรการการใช้
กระดาษใน
ส านักงาน 

ร้อยละการ
ด าเนินการ
ประหยัด
กระดาษ 

ร้อยละ ๑0 
 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
มากกว่า

10 

1. ก าหนดเป้าหมายร้อยละ 
10 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2.มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
และรับทราบร่วมกัน 
 3.ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
4. รายงานผลการประหยัด
พลังงานให้ผู้บริหารทราบ 

๕ 

 
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : -                                                                                                         
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : - ก าหนดเป้าหมายการลดใช้กระดาษ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                      - จัดประชุมเพ่ือพิจารณาเป้าหมายการลดใช้กระดาษร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 
   - มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
    - รายงานผลการลดใช้กระดาษให้ผู้บริหารทราบ 

 

เอกสาร ๔ 

                                 ผู้รายงาน  นางเณริน  บุญเลิศ 
                                 รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

                          เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ ๒๖๖๒๐๒-๑   



(ส่งรายงานนี้ ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ สระบุรี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี 

มาตรการ/
โครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิงใน
ส านักงาน 

ร้อยละของ
กิจกรรมในการ
ประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่
ส านักงาน
สามารถ
ด าเนินการได้ 

ร้อยละ ๑00 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

1. แต่งตั้งคณะท างานลดใช้
พลังงานและคณะกรรมการ
ติดตามผลการใช้พลังงาน 
2.มีการประชุมและก าหนด
มาตรการประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
3.มีการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบ 
3. มีการควบคุมก ากับดูแลให้
ด าเนินการตามมาตรการ 
4. สรุปรายงานผลการติดตาม
และประเมินตามมาตรการ
ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
5.ด าเนินการได้ครบทั้ง 
5กิจกรรม 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร ๔ 

                                 ผู้รายงาน  นางเณริน  บุญเลิศ 
                                 รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

                          เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ ๒๖๖๒๐๒-๑   



 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : -                                                                                                         
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน และคณะกรรมการติดตามผลการใช้พลังงาน 
        ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7   
                      - รายงานการประชุมคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 
   - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบ เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2561 
   - ควบคุมก ากับดูแลโดยหัวหน้ายานพาหนะของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 เดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม 2561 
    - สรุปรายงานผลการติดตามและการประเมินตามมาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 



 
 

(ส่งรายงานนี้ ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ สระบุรี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี 

มาตรการ/
โครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านผู้รับบริการ การถ่ายทอดองค์

ความรู้และ
ประสบการณ์ 
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการ   
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การให้บริการ 

ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ
50-59 

ร้อยละ
60-69 

ร้อยละ
70-79 

ร้อยละ
80-89 

ร้อยละ
90-
100 

๑. มีคู่มือการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของสสภ.7 (สระบุรี) 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทราบและถือปฏิบัติ 
๓. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
๔. สรุปผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
๕. มีแผนการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ 
 

๕ 
(ผู้รับบริการ

จ านวน  
23 ราย  
มีความ 
พึงพอใจ 
เฉลี่ย  

ร้อยละ 
92.57) 

 
 

เอกสาร ๔ 



 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : -                                                                                                         
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง :  
๑.  คูม่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ สสภ.7 (สระบุรี) 
๒.  บัญชีรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เซ็นชื่อรับทราบและถือปฏิบัติ) 
๓.  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๔.  สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๕.  แผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 

 
 

                                 ผู้รายงาน  นางพัชระวดี  สมท่า 
                                 รายงาน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

                          เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ ๒๖๖๒๐๒-๑   
 

ผู้อนุมัติ………………………......…………….. 
                                          (………………………………………..) 


