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ลักษณะสําคัญขององคกร 

 
11..  ลักษณะองคกรลักษณะองคกร    
 
ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 
(1) 

- พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 
 จังหวัดมีการกําหนดเฉพาะวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตร
เพื่อดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม ซ่ึงการดําเนินงานของสวน
ราชการในจังหวัดสามารถกําหนดเปนพันธกิจไดดังนี้ 

พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
 
 

ภารกิจหลัก 
1. สงเสริม พัฒนาและสรางกระบวนการเรียนรู ดานการเกษตร ทองเทีย่ว ดาน
อุตสาหกรรม ใหไดมาตรฐาน 
2. ปองกัน ควบคุม กํากับดแูล ทางดานสังคมและสภาพแวดลอมเพื่อให
ประชาชนมีคณุภาพชวีิตทีด่ ี
3. มีการจัดบรกิารภาครัฐที่รวดเรว็ ถูกตอง โปรงใส เปนธรรมและมีคุณภาพ 
4. การนําภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
ไดรับมอบหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐบาลมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
5. การสรางความเปนธรรมในสังคม โดยการรักษาและบังคับใชกฎหมาย  ให
เกิดความสงบเรียบรอย รวมทั้ง การคุมครอง ปองกัน และชวยเหลือประชาชน
และชุมชนที่ดอยโอกาส ใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมใน
การดํารงชีวิตอยางเพียงพอ 
ภารกิจรอง 
6. ประสานงานความรวมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคีเครือขาย 
7. การสงเสริม อุดหนุนและสนับสนุน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถ
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีขีด
ความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจาก
กระทรวง ทบวง กรม 

 
 



                                               

 

 
- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 

 
ผูรับบริการ แนวทางและวธีิการใหบริการ 

1. ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หนวยงานภาครัฐ  
 
 
 
 
3. หนวยงานภาคเอกชน 

 
 
 
 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ภาครัฐ โดยกําหนดขั้นตอน และลด
ระยะเวลาการใหบริการ 
1.2 การวิเคราะหปญหาหาแนวทางแกไข
ปญหา สนับสนุนการจดัการในพื้นที่ ที่
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมายและวิชาชีพ 
ที่เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 
1.3 การสรางโอกาสการมีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบราชการ 
1.4 การเพิ่มชองทางการใหบริการเชิงรุก 
เชน การบริการเคลื่อนที่ การบริการ 
One-stop service ระบบ on-line เปนตน 
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
โดยการจดับริการ การประสานงาน การ
สรางเครือขาย และการติดตามกํากับ  
2.2 การสรางโอกาสการมีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบราชการ 
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
โดยการจดับริการ การประสานงาน และ
การสรางเครือขาย  
3.2 การสรางโอกาสการมีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบราชการ และการแกไข
ปญหาในจังหวัด เชน มลภาวะ การ
จัดสรรทรัพยากรน้ํา รวมทั้งปญหาสังคม 
เปนตน 

 
 



                                               

 

 
(2)  

- วิสัยทัศนของสวนราชการคืออะไร (#)  
- เปาประสงคหลักของสวนราชการคืออะไร (#) 
- วัฒนธรรมในสวนราชการคืออะไร  
- คานิยมของสวนราชการที่กาํหนดไวคืออะไร  
จังหวดัไดกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรม 

การเกษตร และทองเที่ยว สวนการกําหนดวัฒนธรรม คานิยมของจังหวดั คณะทํางาน PMQA ได
เสนอไวดังนี ้
วิสัยทัศน เปนแหลงอุตสาหกรรมที่อยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน  แหลงผลิตสินคา

เกษตรกรรม  และการทองเที่ยวที่ปลอดภยัและไดมาตรฐาน 
เปาประสงคหลัก 1. เปนแหลงอตุสาหกรรมที่มีมาตรฐานของภูมิภาคและอยูรวมกับชุมชนอยาง

ยั่งยืน 
2. ส่ิงแวดลอมปลอดภัย ชุมชนนาอยู สังคมอยูดีมีสุข 
3. เปนแหลงผลิตสินคาและผลิตภัณฑเกษตรกรรมที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน 
4. เปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวทีไ่ดคณุภาพและมาตรฐาน  

วัฒนธรรม ระยองแข็งแรง... เพื่อคนระยอง  
(คนดี คนเกง คนขยันและมคีุณธรรม) 

คานิยม คนด:ี กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเลือก
ปฏิบัติ 
คนเกง: มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การทํางานเปนทีม 
คนขยัน: ขยัน ซ่ือสัตย สามัคคีและมีความรบัผิดชอบ 
และมีคุณธรรม 



                                               

 

(3) 
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุ 

สายงาน ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#) 
 

จังหวัดระยองมีขอมูลขาราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 มีการดําเนินการสํารวจขอมูล
ขาราชการ (ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหนง และ ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน) ให
เปนปจจุบันโดยมีผลการสํารวจขอมูลจํานวนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการจากสวน
ราชการสังกัดภูมิภาคในจังหวัด จํานวน 27   สวนราชการ มีจํานวนทั้งสิ้น 2,452คน ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
ขอมูลบุคลากรของสวนราชกาขอมูลบุคลากรของสวนราชการรสวนภูมิภาค 

ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2550 
 

ระดับตําแหนง/จํานวน สายงาน/อาย/ุวุฒิ
การศึกษา 1-3 4-6 7-8 9 10 11 

รวม 
(คน) 

% 

สายงาน         
1.บริหาร - - 33 15 1 - 49 1.99% 
2.ปฏิบัติ - 1,566 660 - - - 2,226 90.78% 
3.สนับสนุน 177 - - - - - 177 7.21% 
รวม 177 1,566 693 15 1 - 2,452 100% 
อายุ       อายุเฉล่ียโดยรวม 
1.อายุตัวเฉลี่ย 25 30 37 50 56 - 39.6  
2.อายุราชการเฉลี่ย 5 10 18 25 31 - 17.8  
วุฒิการศึกษา       รวม 

(คน) 
% 

1.ต่ํากวา ป.ตรี 347 80 47 - - - 474 19.3% 
2.ป.ตรี 56 1,254 512 - - - 1,822 74.3% 
3.ป.โท 5 38 97 15 1 - 156 6.36% 
4.ป.เอก - - - - - - - - 
รวม 408 1,372 656 15 1 - 2,452 100% 

 



                                               

 

 
 

ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 
สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา จํานวน รวม(คน) % 

สายงาน    
1.ลูกจางประจาํ 366   
2.พนักงานราชการ 28   
  394  
รวม    
อายุ  อายุเฉล่ียโดยรวม 
1.อายุตัวเฉลี่ย 45.6   
2.อายุราชการเฉลี่ย 19.2   

วุฒิการศึกษา  รวม(คน) % 
1.ต่ํากวาตร ี 351   
2.ป.ตรี 43   
3.ป.โท    
4.ป.เอก    
รวม  394  

 
ขอกําหนดพิเศษดานการ
ปฏิบัติงาน(โปรดระบุตําแหนง/
สายงาน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               

 

 (4) 
- สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบาง ใน

การใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 
เทคโนโลยี VIDEO  CONFERENCE / INTERNET / INTRANET 

อุปกรณ 

อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มี ระบบ LAN 
หรือ Wireless ในสวนราชการ และ Internet link ระหวางสวน
ราชการ มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
(POC)  มีอุปกรณทั้ง hard-ware และ soft-ware (Computer, 
Fax, โทรศัพท และอุปกรณสํานักงานตางๆ 

สิ่งอํานวยความสะดวก  
(สถานที่ใหบรกิาร สถานที่ทํางาน)  

ระบบสาธารณูปโภค,เชนระบบ ไฟฟา โทรศัพท และ
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการสื่อสารตางๆ  
หองประชุม CONFERENCE / ศูนย POC / หอประชุมใหญ 
สําหรับรองรับการจัดงานพิธีและการประชมุ ขนาดควมจไุม
นอยกวา 1,000 คน 

 
(5) 

- สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง (#) 
จังหวดัไดคดัเลือกเฉพาะ พรบ. กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับ ที่สําคัญเกี่ยวของกับ 

พันธกิจของจังหวัดในเฉพาะ 8 สวนราชการดังนี ้

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
1. ระเบียบดานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ กระทรวงการคลัง 

ควบคุมการรับ-จายเงิน จัดซื้อ จัด
จางและการบริหารพัสดุของสวน
ราชการ 

กระทรวงการคลัง 

2. ระเบียบของขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 

การปฏิบัติหนาที่ราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี 

3. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.  .2540  

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลประกาศ
ประกวดราคา  ประกาศสอบราคา  
และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  (มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28  
ธันวาคม  2547) 

4. พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 การกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 



                                               

 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
5. พรบ.แร พ.ศ. 2510 กํากับ ดูแล การประกอบกิจการ

เหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

6. พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 

สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และการพลังงาน 

7. พรบ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน 
การรักษาและการฟนฟูสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

8. กฎกระทรวงออกตามความใน
พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2525) เรื่องแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) 

การควบคุมการผลิต จําหนาย การ
นําเขา อาหาร 

กระทรวงสาธารณสุข 

9. พรบ. ยา พ.ศ.2510 แกไข พ.ศ.
2522 และ พ.ศ.2530 

การขออนุญาต, การออกใบอนุญาต 
การจําหนาย  ผูรับอนุญาตยาแผน
ปจจุบัน และ การขออนุญาต, การ
ออกใบอนุญาต การจําหนาย  ผูรับ
อนุญาตยาผูประกอบโรคศิลปแผน
โบราณ ยาปลอม ผิดมาตรฐาน 
เสื่อมคุณภาพ, การขึ้นทะเบียน
ตํารับยา  

กระทรวงสาธารณสุข 

10. พรบ.ผังเมือง พ.ศ.2518 การวาง จัดทําและดําเนินการให
เปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะ  

กระทรวงมหาดไทย 

11. พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายแพง เปนความเกี่ยวพัน
ระหวางบุคคล เกี่ยวกับ สถานภาพ 
สิทธิ หนาที่ และ ความรับผิด ของ
บุคคลตามกฎหมาย เชน กฎหมาย
วาดวยนิติกรรม, ละเมิด, ทรัพยสนิ, 
ครอบครัว, มรดก และกฎหมาย
พาณิชย ความเกี่ยวพันทางการคา 
หรือ ธุรกิจ ระหวางบุคคล เชน
กฎหมายวาดวย การซื้อขาย, การ
เชาทรัพย, การจํานอง, การจํานํา, 
ต๋ัวเงิน, หุนสวน, บริษัท. 

กระทรวงมหาดไทย 



                                               

 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
12. พรบ. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 และ พรบ.วาดวยการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 

การดําเนินการที่เกี่ยวของกับที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย 

13. พรบ. โรงแรม พ.ศ.2495 และ
แกไข พ.ศ.2547 

การขออนุญาต การอนุญาต การ
ดําเนินกิจการ การเพิกถอน
ใบอนุญาต 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

14. พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 การขออนุญาต ใบอนุญาต การเพิก
ถอนใบอนุญาตสถานบริการ 

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

15. พรบ.โรคระบาดสัตว 2499 
แกไขเพิ่มเติม 2542 

การปองกันควบคุมโรคระบาดสัตว
, กําหนดเขตปลอดโรค,เขตโรค
ระบาด, การควบคุมการคาสัตวและ
ซากสัตว,  

กรมปศุสัตว 

16. พรบ. ปรับปรุงพันธุสัตว 2509 การบํารุงรักษาพันธุปศุสัตว และ
สัตวพาหนะ 

กรมปศุสัตว 

17. พรบ.สถานพยาบาลสัตว 2533 การควบคุมและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว 
18. พรบ. ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
2535 

การปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

กรมปศุสัตว, กระทรวงสาธารณสุข 

19. พรบ.ปุย 2518  การอนุญาต การขึ้นทะเบียน การ
จําหนาย สารอินทรียหรือ อนินทรีย 
สํ าหรับใชเปนธาตุอาหารแกพืช 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

20. พรบ.วัตถุอันตราย 2535 การดําเนินการวัตถุอันตรายที่
เกี่ยวกับ การควบคุม การผลิต การ
นําเขา การสงออก การขาย การมีไว
ในครอบครอง  ฉลาก 

คณะกรรมการวัตถุอันตรายมี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
ประธาน 

21. พรบ.พันธุพืช 2535, พรบ.เมล็ด
พันธุควบคุมเมล็ดพันธุ 29 ชนิด 
2542 

การสงเสริม ใหมี การปลูกเลี้ยง
และขยายพันธุพืชปา 
นอกเหนือจากวิธีทางธรรมชาติ จึง
ไดมีการเพิ่มเติมการควบคุมการ
นําเขา-สงออก นําผาน  ตลอดจน
การขึ้นทะเบียน สถานที่เพาะเลี้ยง
พืชตามอนุสัญญาระหวางประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

22. พรบ.กักกันพืช พ.ศ. 2542 การกักกันพืชเพื่อควบคุมการ
ระบาดและการแพรกระจายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



                                               

 

โรคพืช 
23. พรบ.ควบคุมยาง 2542 คณะกรรมการยาง, การขอ และ

ออกใบอนุญาต, ผูรับใบอนุญาต 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

24. พระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2546 

การสงวนและคุมครองสัตวปา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

25. พรบ.ประมง พ.ศ.2490 การควบคุม การสวงน และการจับ
สัตวน้ํา และพืชพันธุ 

กรมประมง 

26. พรบ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 การจดทะเบียนวิสาหกิจและการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กรมสงเสริมการเกษตร 

27. พรบ.นโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติ พ.ศ.2551 

การกําหนดนโยบายการทองเที่ยว  
การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
การทองเที่ยว และกองทุนสงเสริม
การทองเที่ยวไทย 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 
ข. ความสัมพนัธภายในภายนอกองคกร 
(6) 

- โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด 

 
 

ที่ทําการปกครอง 
อําเภอ 

สนง.พัฒนาชุมชน 
อําเภอ 

สนง.เกษตร 
อําเภอ 

สนง.สาธารณสุข
อําเภอ 

สนง.ที่ดิน 
อําเภอ 

สนง.ปศุสัตว 
อําเภอ 

สนง.ประมง 
อําเภอ 

สนง.ท่ีดินจังหวัด 

สํานักงานจังหวัด 

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 

จังหวัด 

สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

สนง.ปศุสัตวจังหวัด 

ท่ีทําการปกครองจังหวัด 

ท่ีทําการประมงจังหวัด 



                                               

 

(7) 
สวนราชการหรือองคกรท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน  

มีหนวยงานใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบตัิงานรวมกัน (#) 
- ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร 
จังหวัดมีขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติรวมกัน รวมทั้งการสื่อสารตามประเด็น

ยุทธศาสตรที่สําคัญคือ ดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเที่ยวดังนี้ 
สวนราชการ / 

องคกรท่ีเก่ียวของ 
บทบาทหนาท่ี 

ในการปฏบิัติรวมกัน 
ขอกําหนดที่สาํคัญ 

ในการปฏบิัตงิานรวมกัน 
แนวทางและวธีิการ
สื่อสารระหวางกัน 

1. ดานอุตสาหกรรม 
1.1 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

1.การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน 
2. กํากับดแูล มลภาวะ
จากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- ถูกตอง รวดเร็วและ
ทันเวลา 
 
- ทันเหตุการณ และ
เปนไปตามกฎหมาย 
 

- หนังสือ e-mail 
โทรศัพท Fax การ
ประชุมรวมกนั 

1.2 การนิคม
อุตสาหกรรม 

 

- การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงานในพื้นที่นิคม
อุสาหกรรม 
- กํากับดูแล มลภาวะ
จากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่
นิคมอุสาหกรรม 

- ถูกตอง รวดเร็วและ
ทันเวลา 
- ทันเหตุการณ และ
เปนไปตามกฎหมาย 
 

หนังสือ e-mail 
โทรศัพท Fax การ
ประชุมรวมกนั 

1.3 BOI 
 

- สงเสริมการลงทุน 1. กําหนดประเภท
กิจการที่จะสงเสริมการ
ลงทุน 
2. กําหนดพื้นที่ที่จะให
การสงเสริมการลงุทน 
3. กําหนดขั้นตอนการ
ใหบริการ 

มีการ
ประชาสัมพันธทาง
ส่ือตางๆ เชน
เว็บไซต แผนพับ  
จัดสัมมนา 

1.4 กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

พัฒนาผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

มีแผนการฝกอบรม 
สัมมนาที่ชัดเจน 

ประชาสัมพันธทาง
ส่ือตางๆ เชน 



                                               

 

สวนราชการ / 
องคกรท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
ในการปฏบิัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สาํคัญ 
ในการปฏบิัตงิานรวมกัน 

แนวทางและวธีิการ
สื่อสารระหวางกัน 
เว็บไซต แผนพับ 
เอกสาร 

1.5 กรมสงเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) 

พัฒนาผูประกอบการ
อุตสาหกรรม SMEs 

มีแผนการฝกอบรม 
สัมมนาที่ชัดเจน 

ประชาสัมพันธทาง
ส่ือตางๆ เชน 
เว็บไซต แผนพับ 
เอกสาร 

1.6 สํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) 

1. กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
 
2. สงเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมเขาสู
มาตรฐานสากล 

1. จัดหาที่ปรึกษาเพื่อ
ชวยเหลือโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 
2. สงเสริมหนวยรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม 

ประชาสัมพันธทาง
ส่ือตางๆ เชน 
เว็บไซต แผนพับ 
เอกสาร 

2. ดานเกษตรกรรม 
2.1 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 
 

สงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูปให
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน 
 

1. ถายทอดเทคโนโลยี
สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
ใหปลอดภยั ได
มาตรฐาน 
2. ตรวจประเมินและ
รับรองฟารมใหได
มาตรฐาน 

1. จัดประชุม อบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู เผยแพรผาน
ทางสื่อตางๆ 
2. มีคูมือมาตรฐาน
ฟารม หนังสือ
ราชการ โทรศัพท 
โทรสาร  e-mail  

3. ดานการทองเท่ียว 
3.1 สํานักงาน ททท. 

1.  พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการการทองเที่ยว 
2.สงเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 

1. มีมาตรฐานดานราคา 
ความปลอดภยั และ
คุณภาพการใหบริการ 
2. การเขาถึงขอมูลดาน
การทองเที่ยว/ที่พักได
อยางรวดเรว็และเปน
ปจจุบัน 

1. อบรม คูมือการ
ปฏิบัติงาน  Internet  
หนังสือราชการ 
แผนพับ 
ประชาสัมพันธ   

3.2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา & 

1. พัฒนาและสงเสริม
แหลงทองเที่ยวใหมี

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว
แบบยั่งยืน ควบคูกับการ

1. มีการประชมุ
รวมกัน  หนังสือ



                                               

 

สวนราชการ / 
องคกรท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
ในการปฏบิัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สาํคัญ 
ในการปฏบิัตงิานรวมกัน 

แนวทางและวธีิการ
สื่อสารระหวางกัน 

อปท. 
 

ศักยภาพ 
2.การพัฒนาบคุลากรที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการทองเที่ยว 

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ราชการ  เว็บไซต 
 

4. พันธกิจท่ีเก่ียวของ 
4.1 หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
 

1. สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย  และแกไข
ปญหาในพืน้ที่ 
 

1. ถูกตองและรวดเร็ว
ตามสภาพการณ 
2. ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

1. มีการประชมุ
รวมกัน  หนังสือ
ราชการ  เว็บไซต 

 
(8) 

-  กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 
-  กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวัง

ที่สําคัญอะไรบาง (#)  
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#) 

 

กลุมผูรับบริการ บริการที่ให ความตองการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวธีิการ
สื่อสารระหวางกัน 

1. ประชาชนทีม่ารับ
บริการภาครัฐ 
 

มีการจัดบริการ
สาธารณะ 
 

  รวดเร็ว ถูกตอง 
โปรงใส เปนธรรม
และมีคุณภาพ 
 

ติดตอโดยบุคคล  
เอกสาร หนังสือ
ราชการ เว็บไซต คูมือ  
 

2.หนวยงานภาครัฐ/
ผูประกอบการ/
ภาคเอกชน 

สงเสริมพัฒนา กํากับ 
ดูแล ใหเปนตาม
กฎหมาย 

รวดเร็ว ถูกตอง 
โปรงใส เปนธรรม
และมีคุณภาพ 

ติดตอโดยบุคคล  
อบรมเอกสาร หนังสือ
ราชการ เว็บไซต คูมือ  

3. ประชาชน 
 

1. สงเสริม พัฒนาและ
สรางกระบวนการ
เรียนรู ดานการเกษตร 

  ถูกตอง ปลอดภัย ได
มาตรฐาน  

ติดตอโดยบุคคล  
อบรมเอกสาร หนังสือ
ราชการ เว็บไซต คูมือ 



                                               

 

กลุมผูรับบริการ บริการที่ให ความตองการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวธีิการ
สื่อสารระหวางกัน 

ทองเที่ยว ดาน
อุตสาหกรรม ใหได
มาตรฐาน 
2. ปองกัน ควบคุม 
กํากับดแูล ทางดาน
สังคมและ
สภาพแวดลอมเพื่อให
ประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตที่ด ี

แผนพับ 
ประชาสัมพันธ 

 
 
 
 
22..  ความทาทายตอองคกรความทาทายตอองคกร  
 
ก. สภาพการแขงขนั 
(9) 

- สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด(ใหสวน
ราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)   

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด  
- ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร  
 
 
 
 
 
 



                                               

 

 
 
ประเภทการ
แขงขนั 

คูแขง ประเด็นการ
แขงขนั 

ผลการดําเนินงานใน
ปจจุบันเทียบกับ

คูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ีทําให
ประสบผลสําเร็จ 

จ.จันทบุรี 
 
 

1. นวัตกรรม เชน 
การพัฒนาพนัธุ
ผลไม 
 

1. จ.ระยองไมมี
พันธุทุเรียนใหมไร
กล่ิน 

1. ตองมีการ
ศึกษาวจิัยพันธุ
ทุเรียน 

ภายในประเทศ 

จ.ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

1. การ
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว 
 
 
 
 

1. จ.ระยองมกีาร
ประชาสัมพันธ ไม
สามารถเขาถึงกลุม
นักทองเที่ยว 
 
 
 

1. เพิ่มศักภาพกลุม
ผูประกอบการและ
พัฒนาสมาคม
ทองเที่ยวจังหวัด
ระยอง 
2. ผูนําทองถ่ิน
ตระหนกั และให
ความสําคัญในการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

ภายนอก
ประเทศ 

ไมมีคูแขงภายนอกประเทศ 

 
 
(10) 

- ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันคือ
อะไร  

- ป จ จั ย แ ว ด ล อ ม ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ปซึ่ ง มี ผ ล ต อ ส ภ า พ ก า ร แ ข ง ขั น ข อ ง 
สวนราชการคืออะไร  

 
 



                                               

 

ประเภทการ
แขงขนั 

คูแขง ประเด็นการ
แขงขนั 

ผลการดําเนินงานใน
ปจจุบันเทียบกับ

คูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ีทําให
ประสบผลสําเร็จ 

จ.จันทบุรี 
 
 

1. นวัตกรรม เชน 
การพัฒนาพนัธุ
ผลไม 
 

1. จ.ระยองไมมี
พันธุทุเรียนใหมไร
กล่ิน 

1. ตองมีการ
ศึกษาวจิัยพันธุ
ทุเรียน 

ภายในประเทศ 

จ.ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

1. การ
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว 
 
 
 
 

1. จ.ระยองมกีาร
ประชาสัมพันธ ไม
สามารถเขาถึงกลุม
นักทองเที่ยว 
 
 
 

1. เพิ่มศักภาพกลุม
ผูประกอบการและ
พัฒนาสมาคม
ทองเที่ยวจังหวัด
ระยอง 
2. ผูนําทองถ่ิน
ตระหนกั และให
ความสําคัญในการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

ภายนอก
ประเทศ 

ไมมีคูแขงภายนอกประเทศ 

 
 
ปจจัยแตละดาน สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงซึ่งมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน 

1. ปจจัยภายใน การปฏิรูประบบราชการทําให   
- อัตรากําลังบุคลากรขาดแคลน 
- ขอจํากัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ และองคความรูที่จําเปนอยางตอเนื่อง  
- นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริหารในจังหวัด  
- ขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันางานที่ตอเนื่อง 

2. ปจจัยภายนอก - ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ความตองการและความคาดหวังของคนในสังคมเพิ่มสูงขึ้น  
- การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล  



                                               

 

 
 
(11) 

- ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง  
 

(12) 
- ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี) 

 
ประเภทการแขงขนั  คูแขง  แหลงขอมูลเชงิ

เปรียบเทียบ และขอมูล
เชิงแขงขัน 

ขอจํากัดในการไดมา
ซ่ึงขอมูล 

1. การแขงขันภายใน 
ประเทศ 

 

จังหวดัในกลุม
จังหวดั 5.1 (ชลบุรี 
จันทบุรี ตราด) 
 

1. รายงานประจําป  
2. website ของจังหวดั 
3. การติดตอขอขอมูล
โดยตรง  
 

ขาดการกําหนดวิธี
ปฏิบัติในการเก็บ
ขอมูลที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน จึงไมมีขอมูล
เปรียบเทียบตามที่
ตองการ เพราะระบบ
การจัดเก็บขอมูล
แตกตางกัน  

2. การแขงขันภายนอก
ประเทศ 

ไมมีการแขงขนัภายนอกประเทศ 

 
 
 
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
(13) 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)  
- ความทาทายตามพันธกิจ 
- ความทาทายดานปฏิบัติการ  
- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 
 



                                               

 

 
 

ความทาทาย 
เชิงยุทธศาสตร สิ่งท่ีทาทาย 

ดานพนัธกิจ 
 

1. ดําเนินการกํากับควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานดาน
ส่ิงแวดลอม  เพื่อความปลอดภัยตอประชาชน 
2. การกระจายตลาดและผลักดันราคาสินคาเกษตรที่มีใบรบัรอง
คุณภาพสินคา 
3. สรางความมั่นใจและมีหลักประกันกับนักทองเที่ยว เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน  

ดานปฏิบตัิการ 
 

ทําอยางไรจะทําใหสวนราชการในจังหวดัระยอง เปนองคกรแหงการ
เรียนรู มีศักยภาพสูงและใหบริการประชาชนอยางมีคุณภาพ 

ดานทรัพยากรบุคคล 
 

- ทําอยางไรใหบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดถูกใชไปเพื่อ
บรรลุพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- บุคลากรในสังกัดไดรับความพึงพอใจดานคุณภาพชีวติในการทํางาน  

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(14) 

- แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกิดผลการ
ดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง (#) 

 
(15) 

- ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยนความรูอยางไร  
จังหวัดมีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อให

เกิดผลการดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่อง และมีแนวทางในการเรียนรูภายในจังหวัดรวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนความรูดังนี้ 

 
แนวทางและวธีิการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพของสวนราชการ 
 

ใชแนวทางของพระราชบัญญัติการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี (Good Governance) เปนเครื่องมือและ
แนวคดิตางๆทางการบริหารจัดการ ดังนี้ ประยกุตใช 
Balanced Scorecard ในการทําแผนที่ยุทธศาสตร กําหนด
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรและการกําหนดตัวช้ีวัด 



                                               

 

โดยนําแผนยทุธศาสตรไปสูการปฏิบัติตามตัวช้ีวดัตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ในการจัดการฐานขอมูล  การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ การบริหารความ
เสี่ยง เปนตน   

แนวทางในการเรียนรูภายในจังหวัด  
 

-มีเวทีเสวนาสภากาแฟยามเชา ในการประชุมแลกเปลีย่น
อยางไมเปนทางการในการนําองคความรูที่นาสนใจมา
ถายทอดระหวางหนวยงาน 
-มีการประชุม หัวหนาสวนราชการและการประชุมของ
สวนราชการทกุเดือน เพื่อรับนโยบาย ตดิตามงาน เสนอ
แนวคดิและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานระหวางผูบริหาร 
หัวหนางาน และนักวิชาการที่เกี่ยวของ 
-มี Web site  เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ความรูใหม  
นโยบาย  และสามารถแสดงความคิดเหน็ได 
-มีการสงขอมูลทาง E-mail เพื่อถายทอดความรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในหนวยงาน และนอก
หนวยงาน 
-มี Web KM และมีกระบวนการ KM 
-มีเวทแีลกเปลีย่นระหวางเครือขาย 

 
 
 
 
 
 
 


