
รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน่วยงาน      ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา)       . 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี 

มาตรการ/โครงการ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการประหยัดการใช้
พลังงานในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๑๖ 

กิจกรรมที่สามารถด าเนินการ
ได้ตามมาตรการการประหยัด
พลังงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการ
การประหยัดพลังงาน ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ คะแนน 

 โครงการลดการใช้กระดาษ
เพ่ือรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ 

กิจกรรมที่สามารถด าเนินการ
ได้ตามมาตรการการประหยัด
การใช้กระดาษ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการ
การประหยัดการใช้กระดาษ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ คะแนน 

ด้านผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โครงการพัฒนาการท างานให้
มีประสิทธิภาพของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

ร้อยละ ๗๕ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ร้อยละ ๙๔.๗๕ 

๕ คะแนน 

ด้านองค์การ โครงการพัฒนาการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ 

บุคลากรทุกคนได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (IPA)  

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (IPA) 

๕ คะแนน 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน โครงการการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ 
(KM) ของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ 

มีการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ มีการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
(KM) ของหน่วยงาน ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ คะแนน 

 โครงการการจัดมุมผ่อน
คลายการท างานส าหรับ
บุคลากรของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ 

บุคลากรมคีวามพึงพอใจใน
การจัดมุมเพ่ือผ่อนคลายการ
ท างาน 

ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการจัดมุมเพ่ือผ่อน
คลายการท างาน ร้อยละ ๘๖ 

๕ คะแนน 

 

เอกสาร ๔ 



ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารมีนโยบายในการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี และมีการติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และมีผลการด าเนินงานในระดับคะแนนท่ี ๕ ทุกด้าน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
 ๑. ด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม : (๑) โครงการประหยัดการใช้พลังงานในการปฏิบัติงานของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๔๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน โครงการประหยัดการใช้พลังงานในการปฏิบัติงานของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ (๒) 
โครงการลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๗๗ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดการใช้กระดาษ 
 ๒. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โครงการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๗/๗๖ ลงวันท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ 
 ๓. ด้านองค์การ : โครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๖๕ ลงวันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน : (๑) โครงการการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) ของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๓/๙๗ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๒) โครงการการจัดมุมผ่อนคลายการท างานส าหรับ
บุคลากรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ บันทึกท่ี สสภ.๑๖.๕/๑๔๗ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการด าเนินการโครงการการจัดท ามุมผ่อนคลายการท างาน
ส าหรับบุคลากรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ 
 
       
 ผู้รายงาน      นางสาวธฤษวรรณ  นนทพุทธ      .  
    รายงาน ณ วันท่ี    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑        . 
 เบอร์โทรศัพท์    ๐๗๔-๓๑๑๘๘๒ ต่อ ๒๐     . 

 ผู้อนุมัติ                                               . 
                    (นายฮาเล็ม  เจะมาริกัน) 
 ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ (สงขลา) 
.  


