
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ    ประหยัดการใช้พลังงานในการปฏบิัติงานของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖      . 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน    รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม    . 

หน่วยงาน    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา)    . 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดท ำมำตรกำรในกำรประหยัดพลังงำนและ
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำนทรำบ 

๑ ครั้ง จัดท ำมำตรกำรในกำรประหยัดพลังงำน เมื่อวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2561 และ
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำนทรำบ โดยติดประกำศท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
- ประกำศส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี 16 เรื่อง กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรอื่นๆ ของส ำนักงำนงบประมำณ พ.ศ.
2561 ประกำศ ณ วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2561 
- ภำพกำรเผยแพร่มำตรกำรประหยัดพลังงำนท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 

  - 

๒. จัดเก็บข้อมูลกำรประหยัดพลังงำนในกำร
ปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรจัดเก็บข้อมูล
เสนอผู้บริหำร 

7 ครั้ง จัดเก็บข้อมูลกำรประหยัดพลังงำนในกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเสนอผู้บริหำร จ ำนวน ๗ ครั้ง 
(๑) ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
(๒) ครั้งท่ี ๒ เมือ่วันท่ี 2 มีนำคม 2561 
(๓) ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๑ 
(๔) ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
(๕) ครั้งท่ี ๕ เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
(๖) ครั้งท่ี ๖ เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
(๗) ครั้งท่ี ๗ เมื่อวันท่ี ๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๒๘.๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.16.5/42.1 ลงวันท่ี 2 มีนำคม 2561 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๖๗.๑ ลงวันท่ี ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๘๙ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๐๑ ลงวันท่ี ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

  - 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๑๗ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๒๗.๑ ลงวันท่ี ๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ 

๓. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน 

๑ ครั้ง จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน เสนอผู้บริหำร 
เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๔๔ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ 

  - 

      
    

 
ผู้รำยงำน        นำงสำวอัญชนำ  ชูลีรักษ์             . 

   รำยงำน ณ วันท่ี      ๒๕  กันยำยน  ๒๕๖๑         . 
   เบอร์โทรศัพท์       ๐๗๔-๓๑๑๘๘๒ ต่อ ๑๒         . 
   e-mail address :  Chuleeruck@gmail.com      . 

 

mailto:Chuleeruck@gmail.com


รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ    ลดการใชก้ระดาษเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖      . 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน    รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม    . 

หน่วยงาน    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา)    . 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดท ำมำตรกำรในกำรประหยัดกำรใช้
กระดำษและเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำน
ทรำบ 

๑ ครั้ง จัดท ำมำตรกำรในกำรประหยัดกำรใช้กระดำษเพื่อรักษำส่ิงแวดล้อมและ
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำนทรำบ ผ่ำนทำงบอร์ดประชำสัมพันธ์       
เมื่อวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2561 
- ประกำศส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี 16 (สงขลำ) เรื่อง มำตรกำรประหยัด
กำรใช้กระดำษเพื่อรักษำส่ิงแวดล้อม ลงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2561 
- ภำพกำรเผยแพร่มำตรกำรในกำรประหยัดกำรใช้กระดำษเพื่อรักษำ
ส่ิงแวดล้อมและเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำนทรำบ ผ่ำนทำงบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ เมื่อวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2561 

  - 

๒. จัดเก็บข้อมูลกำรประหยัดกำรใช้กระดำษใน
กำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรจัดเก็บข้อมูล
เสนอผู้บริหำร 

๗ ครั้ง จัดเก็บข้อมูลกำรประหยัดกำรใช้กระดำษในกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำร
จัดเก็บข้อมูลเสนอผู้บริหำร จ ำนวน ๕ ครั้ง  
(1) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2561 
(2) ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 6 มีนำคม 2561 
(๓) ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๓ เมษำยน ๒๕๖๑ 
(๔) ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
(๕) ครั้งท่ี ๕ เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
(๖) ครั้งท่ี ๖ เมื่อวันท่ี ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
(๗) ครั้งท่ี ๗ เมื่อวันท่ี ๗ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.16.7/11 ลงวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2561 
- บันทึกท่ี สสภ.16.7/26 ลงวันท่ี 6 มีนำคม 2561 

  - 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๓๖ ลงวันท่ี ๓ เมษำยน ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๔๕ ลงวันท่ี ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๕๔ ลงวันท่ี ๕ มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๖๕ ลงวันท่ี ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๗๓ ลงวันท่ี ๗ สิงหำคม ๒๕๖๑ 

๓. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ประหยัดกำรใช้กระดำษ 

๑ ครั้ง จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดกำรใช้กระดำษ เสนอ
ผู้บริหำรทรำบ เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๗๗ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๑ 

  - 

    
ผู้รำยงำน      นำงสำวธฤษวรรณ  นนทพุทธ           . 

   รำยงำน ณ วันท่ี      ๒๕  กันยำยน  ๒๕๖๑           . 
   เบอร์โทรศัพท์         ๐๗๔-๓๑๑๘๘๒ ต่อ ๒๐         . 
   e-mail address :     tisawann@hotmail.com    . 

 

mailto:tisawann@hotmail.com


รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ    พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖      . 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน    ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    . 

หน่วยงาน    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา)    . 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑. รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเว็บไซต์
ของส านักงาน 

๕ ครั้ง รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางเว็บไซต์ของส านักงาน จ านวน ๕ ครั้ง 
(1) ครั้งท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
(2) ครั้งท่ี 2 เดือนมีนาคม 2561 
(๓) ครั้งท่ี ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
(๔) ครั้งท่ี ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
(๕) ครั้งท่ี ๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
- ข้อมูลสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16 (สงขลา) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 
- ข้อมูลสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ (สงขลา) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
- ข้อมูลสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ (สงขลา) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
- ข้อมูลสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ (สงขลา) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

  - 

๒. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ
ผู้บริหาร 

๒ ครั้ง รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจเว็บไซต์ของส านักงานจากผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผู้บริหาร จ านวน ๒ ครั้ง  
(๑) ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
(๒) ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  - 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๓๘.๑ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๗๔ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓. ปรับปรุงการท างานตามข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑ ครั้ง ปรับปรุงการท างานตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการให้บริการเว็บไซต์ของส านักงาน ในช่วงเดือนเมษายน -พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๕๒ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  - 

๔. สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาการท างานให้
มีประสิทธิภาพ 

๑ ครั้ง จัดท าสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพเสนอผู้บริหาร
ทราบ เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๗๖ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

   

      
    

ผู้รายงาน        นางสาวธฤษวรรณ  นนทพุทธ        . 
   รายงาน ณ วันท่ี      ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑          . 
   เบอร์โทรศัพท์      ๐๗๔-๓๑๑๘๘๒ ต่อ ๒๐          . 
   e-mail address :    tisawann@hotmail.com    . 

 

mailto:tisawann@hotmail.com


รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ    พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖    . 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน    องค์การ    . 
หน่วยงาน    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา)    . 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดท ำแบบมอบหมำยงำน (IPA) ของ
เจ้ำหน้ำท่ี 

๑ ครั้ง จัดท ำแบบมอบหมำยงำน (IPA) ของเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันท่ี ๑๙ 
มกรำคม ๒๕๖๑ 
- ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ (สงขลำ) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
- แบบมอบหมำยงำน 

  - 

๒. ประกำศเกณฑ์/แนวทำงกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

๑ ครั้ง จัดท ำประกำศเกณฑ์/แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร
ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ เมื่อวันท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 
- ประกำศส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ เรื่อง เกณฑ์/แนวทำงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑ : ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๑) ลงวันท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 

  - 

๓. ประชุมเพื่อพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร ๒ ครั้ง ประชุมเพื่อพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน ๒ ครั้ง  
(๑) ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 
(๒) ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๖ กันยำยน ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๒๘ ลงวันท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๕๐ ลงวันท่ี ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ 

  - 

๔. สรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๒ ครั้ง จัดท ำสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน ๒ ครั้ง  
(๑) ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๕ เมษำยน ๒๕๖๑ 

  - 



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

(๒) ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ 
- ประกำศส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ (สงขลำ) เรื่อง ข้ำรำชกำรที่มีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ลงวันท่ี ๕ เมษำยน ๒๕๖๑ 
- ประกำศส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ (สงขลำ) เรื่อง ลูกจ้ำงประจ ำท่ีมีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก ลงวันท่ี ๕ เมษำยน ๒๕๖๑ 
- ประกำศส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ (สงขลำ) เรื่อง ข้ำรำชกำรที่มีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ลงวันท่ี ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ 
- ประกำศส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ (สงขลำ) เรื่อง ลูกจ้ำงประจ ำท่ีมีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก ลงวันท่ี ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ 

๕. ประกำศผลกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือน/
ค่ำจ้ำงประจ ำ 

๒ ครั้ง ประกำศผลกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำทำงบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน จ ำนวน ๒ ครั้ง 
(๑) ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๕ เมษำยน ๒๕๖๑ 
(๒) ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ 

  - 

    
ผู้รำยงำน        นำงสำวธฤษวรรณ  นนทพุทธ         . 

   รำยงำน ณ วันท่ี      ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑             . 
   เบอร์โทรศัพท์        ๐๗๔-๓๑๑๘๘๒ ต่อ ๒๐          . 
   e-mail address :    tisawann@hotmail.com     . 
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รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ    การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖    . 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน    ผู้ปฏิบัติงาน    . 

หน่วยงาน    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา)    . 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑. ประชุมคณะท ำงำน KM ๑ ครั้ง จัดประชุมคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ จ ำนวน ๒ ครั้ง  
(1) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
(2) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
- บันทึกท่ี สสภ. ๑๖.๓/๑๗ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

  - 

๒. จัดท ำแผนจัดกำรควำมรู้ (KM) ของ
ส ำนักงำน 

๑ ครั้ง จัดท ำแผนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ จ ำนวน ๑ แผน 
เมื่อวันท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ. ๑๖.๓/๑๔.๑ ลงวันท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 

  - 

๓. จัดกิจกรรมตำมแผนจัดกำรควำมรู้ (KM) 
ของส ำนักงำน 

๒ ครั้ง จัดกิจกรรมตำมแผนจัดกำรควำมรู้ (KM) ของส ำนักงำน จ ำนวน ๒ ครั้ง 
๑. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ กำรให้บริกำรข้อมูลส่ิงแวดล้อม โดย
ใช้ QR Code เมื่อวันท่ี ๘  มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
๒. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติกับศูนย์เครื่องมือกลำง คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในหัวข้อกำรใช้ระบบสำรสนเทศแบบออนไลน์
ในรูปรหัส QR Code ในกำรบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร ณ ส ำนักงำน
ส่ิงแวดล้อมภำคท่ี ๑๖ เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๓/๖๐ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๓/๘๙ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
 
 
 

  เนื่องจำกในช่วงเดือน
พฤษภำคม เจ้ำหน้ำท่ี
ส่วนใหญ่ต้องลงพื้นท่ี

ด ำเนินงำนเมือง
ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน จึงไม่
สำมำรถด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมตำมแผนฯ ได้ 
จึงก ำหนดจัดกิจกรรมฯ 

ในเดือนมิถุนำยน  



แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่ได้
ตาม
แผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๔. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำร
ควำมรู้ (KM) ของส ำนักงำน 

๑ ครั้ง จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ (KM) ของส ำนักงำน 
เสนอผู้บริหำรทรำบ เมื่อวันท่ี ๓ กันยำยน ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี  สสภ.๑๖.๓/๙๗ ลงวันท่ี ๓ กันยำยน ๒๕๖๑ 

   

      
    

 
ผู้รำยงำน        นำยอิมรำน  หะยีบำกำ                 . 

   รำยงำน ณ วันท่ี     ๒๕  กันยำยน ๒๕๖๑             . 
   เบอร์โทรศัพท์      ๐๗๔-๓๑๑๘๘๒ ต่อ ๑๙            . 
   e-mail address :      runthekop@gmail.com    . 
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รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ    การจัดท ามุมผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากรของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖    . 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้าน    ผู้ปฏิบัติงาน    . 

หน่วยงาน    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา)    . 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แผน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ/(ระบุปริมาณ/หน่วยนับ)/ 
หลักฐานอ้างอิงแสดงผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่ได้
ตามแผน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

๑. ช้ีแจงการด าเนินโครงการให้เจ้าหน้าท่ี
ทราบ 

๑ ครั้ง ช้ีแจงการด าเนินโครงการให้เจ้าหน้าท่ีทราบในท่ีประชุมส านักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคท่ี 16 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2561 (วาระเรื่องเพื่อพิจารณาท่ี 5.7)  
- รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561    

  - 

๒. ด าเนินการจัดท าุมุ อ่นนคาากการท างาน
ส าหรับบมคาากร 

๑ ครั้ง จัดท ามุมผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561  
- ภาพถ่ายมุมผ่อนคลาย  

  - 

๓. ประเุินควาุพึงพนใจขนงบมคาากรในการ
เข้าใช้บริการุมุ อ่นนคาากการท างาน 

๑ ครั้ง ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้าใช้บริการมุมผ่อน
คลายการท างาน จ านวน ๓๖ คน ระหว่างวันท่ี ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้าใช้บริการมุมผ่อนคลาย
การท างานของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ (สงขลา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  - 

๔. สรมป่าการด าเนินการจัดท าุมุ อ่นนคาาก
การท างานส าหรับบมคาากร 

๑ ครั้ง จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดท ามุมผ่อนคลายการท างานส าหรับบุคลากร 
เสนอผู้บริหารทราบ เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๔๗ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  - 

   ู่้รากงาน      นางประกากพร  สมขะนันท์                  . 
   รากงาน ณ วันท่ี       2๕  กันยายน  2561             . 
   เบนร์โทรศัพท์        ๐๗๔-๓๑๑๘๘๒ ตอน ๑๑             . 
   e-mail address :      prakai.s@gmail.com            .    
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