
คําอธิบาย 
การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ 

บทสรุปผูบรหิาร (Executive Summary) 

 

หมวดที่ 1 การนําองคกร 
หัวขอ 1.1 การนําองคกร ผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่กําหนดไวได

คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  5.23  คะแนน จากคาคะแนนดังกลาว เมื่อนํามาวิเคราะหจุดแข็ง และโอกาสในการ
ปรับปรุงสรุปได  ดังนี้ 

จุดแข็ง 
จังหวัดระยองไดมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตรและ

ตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และไดมีการถายทอดให
สวนราชการไดรับทราบและถือปฏิบัติ   

โอกาสในการปรับปรุง 
จังหวัดระยองควรกําหนดคานิยมสูวัฒนธรรมระหวางสวนราชการของจังหวัดรวมกัน 

รวมทั้ง มีการสื่อสารใหทั่วทั้งองคกรในรูปแบบการสื่อสารสองทิศทาง ควรทบทวนนําผลการจัดทํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่มีตอพันธกิจของจังหวัด และวางแผนสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  โดยมีการ
ทบทวนผลเปรียบเทียบกับหนวยงานที่มีการทํางานในลักษณะเดียวกัน  และควรนําผลการประเมิน
ผูบริหารของจังหวัดในระดับตางๆ  ไปปรับปรุงระบบการนําองคกรตอไปดวย 

หัวขอ 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม ผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่
กําหนด ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  5.28  ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาวสามารถวิเคราะหได  ดังนี้ 

จุดแข็ง 
จังหวัดระยอง  มีคณะกรรมการที่ปฏิบัติเพื่อการแกไขและปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ตอสังคม  มีระบบรับฟงความคิดเห็น และเรื่องรองเรียน เชน มีศูนยดํารงธรรมจังหวัด มีศูนยคุมครอง
ผูบริโภคจังหวัด และศูนยรองเรียนเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับโรงงงานอุตสาหกรรม  แตยังไมเปนระบบ
ครอบคลุมตอผลกระทบทางสังคมและชุมชน  จึงยังไมถือวาเปนจุดแข็งมากนัก 

โอกาสในการปรับปรุง 
จังหวัดระยองควรกําหนดในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ใหเปนแผนการดําเนินงานที่

ชัดเจน โดยวิเคราะหขอมูล และกําหนดใหมีแผนการประเมินและตัวช้ีวัด เพราะเทาที่ปฏิบัติอยูจะทํางาน
ในลักษณะงานตั้งรับ ตามกรอบของกฎหมาย  ซ่ึงถาหากมีการตั้งเปาหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน
ดําเนินงานที่เปนระบบ   ก็จะทําใหการบริหารงานและการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 
 



 
 

สําหรับการกําหนดวิธีปฏิบัติใหดําเนินการอยางมีจริยธรรมและการสนับสนุนชุมชนที่
สําคัญ  จังหวัดระยองไมไดมีการตั้งเปาหมายและวางแผนการดําเนินงาน  รวมทั้งแผนการประเมินและ
ตัวช้ีวัดที่เปนระบบและเปนลายลักษณอักษร  เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดและไมมีการ
ระบุชุมชนที่เฉพาะเจาะจง  หากมีการตั้งเปาหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนการดําเนินงานที่เปนระบบ         
มีการประเมินและกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  ก็จะทําใหการบริหารงานและการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  โปรงใส รวดเร็ว และเกิดธรรมาภิบาลได 
 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

หัวขอ 2.1 การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ   ผลการประเมินองคกรดวยตนเองตาม
มาตรฐานที่กําหนด ไดคาคะแนนเทากับ 5.33 จากคาคะแนนดังกลาวเพื่อนํามาวิเคราะห สรุปได ดังนี้ 

จุดแข็ง 
จังหวัดระยอง  มีกระบวนการถายทอดแผนปฏิบัติการ (แผนยุทธศาสตร) เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติ โดยมีการระดมสมองเพื่อวางแผนวิเคราะหหาจุดออน  จุดแข็งในดานตาง ๆ  รวมทั้งการ
กําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีสวนราชการเปนเจาภาพ
ตัวช้ีวัด  เพื่อผลักดันยุทธศาสตรใหเกิดสัมฤทธิ์ผล 

โอกาสในการปรับปรุง 
จังหวัดระยอง  ควรกําหนด KPI และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจน สอดคลองกับ

ความตองการ ดานพันธกิจ   ดานการปฏิบัติการ และดานทรัพยากรบุคคล โดยวิเคราะหผลงานในอดีต  
ศึกษาปจจัยภายในภายนอก และนําความทาทายมาประกอบการทําแผนเชิงกลยุทธ จึงจะทําใหแผน
ยุทธศาสตรจังหวัดระยองมีความสมบูรณ ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
  หัวขอ 2.2 การกําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ      ผลการประเมินองคกรดวยตนเอง
ตามมาตรฐานที่กําหนด ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.20  ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาวสรุปได  ดังนี้ 

จุดแข็ง 
จังหวัดระยอง  มีการประชุมชี้แจงระดมความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และ

ถายทอดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จและแผนปฏิบัติราชการ 

โอกาสในการปรับปรุง 
จังหวัดระยอง  ควรมีแผนปฏิบัติการ  เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการ

ใหบริการ  รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย  การถายทอดแผนปฏิบัติการควรดําเนินการใหเปน
ระบบมากกวานี้  อีกทั้งควรใหความสําคัญกับระบบการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสู
ระดับบุคคล และระบบบริหารความเสี่ยงของจังหวัด เพื่อติดตามประเมินผลความกาวหนาของการ
ดําเนินงานที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
หัวขอ 3.1 ความรูเก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   ผลการประเมินองคกร

ดวยตนเอง ตามมาตรฐานที่กําหนด ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.60 คะแนน ซ่ึงคาคะแนนดังกลาว นํามา
วิเคราะห  สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
จังหวัดระยอง  ยังไมมีการจัดกระบวนการใหความรูและสรางความพึงพอใจใหกับกลุม

ผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงยังไมมีจุดแข็งในดานนี้ 
โอกาสในการปรับปรุง 
ควรกําหนดเปาหมายกับการใหความรูแกกลุมผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  มี

การรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  กอนดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการมีรูปแบบการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  มีการติดตามประเมินผลและวัดผล
ภายหลังเสร็จสิ้นแผนงาน/โครงการ  ซ่ึงเมื่อดําเนินการไดก็จะทําใหการดําเนินการในดานนี้ประสบ
ความสําเร็จได 

หัวขอ 3.2  ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย   ผลการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง ตามมาตรฐานที่กําหนด ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.15 คะแนน ซ่ึงคาคะแนน
ดังกลาว นํามาวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
จังหวัดระยอง ยังไมมีการสรางระบบในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการหรือกลุม

ผูมสวนไดสวนเสีย  อีกทั้งระบบการวัดความพึงพอใจและนําขอมูลไปปรับปรุง  ก็ยังดําเนินการไมได
เต็มที่  จึงไมมีจุดแข็งในดานนี้ 

โอกาสในการปรับปรุง 
  ควรจัดกระบวนการสรางความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียที่เปนระบบ  ควรมีการกําหนดเปาหมายกอนการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม  ควรมี
การติดตามประเมินผลและวัดผล คือ 
  1. การทบทวนการสรางระบบเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 
  2. การติดตามเรื่องคุณภาพบริการคือ การนําขอมูลไปใชเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ
ทันทวงที  เพื่อนําไปใชดําเนินการตอไปได 
  3. การแกไขเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ  แกไขไดทันทวงที  การรวบรวมและ
วิเคราะหขอรองเรียน  เพื่อนําไปสูการปรับปรุง 
  4. การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อให
มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูตลอดเวลา 



 
 

  ซ่ึงเมื่อจังหวัดระยอง ดําเนินการตามแนวทางดังกลาว ยอมจะทําใหเกิดความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขึ้นได  ทั้งนี้ จังหวัดระยองก็จะตองมีการอบรมบุคลากรสราง
ความรูสึกและกระตุนใหบุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงการใหบริการและสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกิดขึ้นในอนาคตตอไป 
   
 

หมวดที่ 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
  หัวขอ  4.1  การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการของสวนราชการ ผลก า รประ เ มิ น
ตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด  ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.92  ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาว เมื่อนํามา
วิเคราะห  สรุปไดดังนี้ 
  จุดแข็ง 

จังหวัดระยอง  มีศูนยปฏิบัติการขอมูลและสารสนเทศของจังหวัด (POC) เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสารสนเทศที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน 

โอกาสในการปรับปรุง 
ถึงแมจังหวัดระยอง จะมีศูนย POC ของจังหวัด  แตการจัดเก็บขอมูลและการใชขอมูล

สารสนเทศยังไมเปนปจจุบัน และใชประโยชนไดยังไมเต็มที่ ยังขาดการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ เชน ไม
มีการกําหนดเปาหมาย  ไมมีการทําแผนปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  ขาดการติดตามประเมินผล
และการวัดผล ในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกรวบรวมและใชขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองและเชื่อมโยงกัน
เพื่อติดตามผลการดําเนินการ  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมและการ
ทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผลและการจัดระบบการวัดผลใหไวตอการบงชี้  เพื่อใหระบบเหมาะสม
และทันสมัย อีกทั้ง ในดานการจัดเก็บขอมูล  ซ่ึงสวนราชการตางๆ เปนผูจัดเก็บสามารถดําเนินการได
ประมาณรอยละ 50 เทานั้น  สวนการใชขอมูลเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจในการบริหารก็ยัง
ดําเนินการไมไดดีเทาที่ควร  เพราะขาดขอมูลที่ทันสมัย พรอมใชงาน  ซ่ึงจะเรงดําเนินการในการจัดเก็บ
ขอมูลใหทันสมัยพรอมใชงานตอไป 

หัวขอ 4.2  การจัดการสารสนเทศและความรู   ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่
กําหนด  ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.04  ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาว  เมื่อนํามาวิเคราะหสรุปได  ดังนี้ 

จุดแข็ง 
การจัดการสารสนเทศและความรูของจังหวัดระยอง  แยกเปน  2  ประเด็นคือ ความ

พรอมใชงานของขอมูลสารสนเทศ  และการจัดการความรู ซ่ึงในเรื่องความพรอมใชงานของขอมูล
สารสนเทศ  จังหวัดระยองมีระบบ POC ของจังหวัด  ในการเก็บฐานขอมูลและขอมูลตัวช้ีวัดพรอมใชงาน
ได  แตยังไมสมบูรณมากนัก  สวนการจัดการความรูยังดําเนินการไมสมบูรณครบถวน 

 
 



 
 

โอกาสในการปรับปรุง 
ถึงแมจังหวัดระยองจะมีระบบ POC ของจังหวัดและมีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ  

การจัดระบบอุปกรณ (ฮารดแวร  ซอรฟแวร)   แตสามารถดําเนินการไดครอบคลุมเฉลี่ยประมาณ  50%  
ซ่ึงยังไมไดมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงาน  ไมมีตัวช้ีวัด  อีกทั้งยังไมมีการสรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกระบวนการอื่น  ประกอบกับระบบขอมูลสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็  
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองมีความรู ความเขาใจในระบบการจัดการกับระบบ  จึงจําเปนตองมีการอบรม
ใหความรูแกบุคลากรของจังหวัดที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง รวมทั้ง ตองพัฒนาระบบฐานขอมูลให
ทันสมัยพรอมใชอยูเสมอ  ซ่ึงจะจัดทําเปนแผนปรับปรุงองคกรในป 2552 ตอไป 

สําหรับแผนจัดการความรู (KM) ถึงแมจะมีบางสวนราชการใชกระบวนการ KM ในการ
ถายทอดความรู  แตในระดับจังหวัดยังไมไดดําเนินการ  การจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงจังหวัด
จะไดจัดทําเปนแผนปรับปรุงองคกรในป พ.ศ.2552  เพื่อดําเนินการในดาน KM ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 

หมวดที่  5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
  หัวขอ  5.1  ระบบงาน   ผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด  ไดคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  0.40  คะแนน  ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหได ดังนี้ 
  จุดแข็ง 
  จังหวัดระยอง  มีระบบบริหารงานบุคคลที่เปนไปตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  ผล
การประเมินไมอยูในเกณฑที่ถือไดวาเปนจุดแข็ง 
  โอกาสในการปรับปรุง 

1.  ควรจัดระบบงาน  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  โดยนําวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากรภายในจังหวัดและวัฒนธรรมความคิดของชุมชนมาประกอบการพิจารณาในการจัด
ระบบงานทรัพยากรบุคลของจังหวัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดระยอง ไมวาจะเปนการกําหนดคุณลักษณะ
และลักษณะตําแหนงในแตละระดับไมมีการสรรหาวาจางและระบบการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหอยู
กับองคกรอยางยั่งยืน  ไมมีระบบการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนงบริหารและตําแหนงสําคัญๆ  
ตลอดจนไมมีระบบการพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหมีความกาวหนา  ทั้งนี้สวนกลางควรกระจายอํานาจทาง
กฎหมายในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการขององคกร  มีการกําหนดแผน
ความกาวหนา (Career  Path)  ของบุคลากรในหนวยงาน  เพื่อใหบุคลากรมีความมั่นใจในความกาวหนา
ในการประกอบอาชีพรับราชการได 

หัวขอ 5.2  การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ  ผลการประเมินองคกรดวย
ตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด  ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.97  คะแนน  ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาวนํามา
วิเคราะหสรุปได  ดังนี้ 



 
 

จุดแข็ง 
จังหวัดระยอง  มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว  แตยังไมตรงประเด็นกับ

ปญหาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมากนัก  จึงไมคอยเปนจุดแข็งเทาใดนัก  สวนการสรางแรงจูงใจก็พอมี
บาง เชน  การไดรับเงินโบนัส ประจําป  การรับการตรวจสุขภาพฟรี แตยังไมครบทุกสวนราชการ 

โอกาสในการปรับปรุง 
1.  จังหวัดระยอง  ควรกําหนด Training  Needs  ที่ครอบคลุมตามพันธกิจและสมรรถนะ

หลัก (Competency)  ตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง HR-Scorecard  เพื่อเปนกลยุทธในการ
พัฒนาบุคลากรในแตละมิติ  ทั้งนี้  จังหวัดระยองไดเสนอเปนแผนปรับปรุงองคกรในการพัฒนาบุคลากร
ในป 2552 แลว 

2.  ในเรื่องการสรางแรงจูงใจ  ควรมีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน มีการจัดสถานที่ออกกําลังกาย  มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม   ควรมีการ
จัดระบบสวัสดิการในเรื่องตางๆ เชน มีรถยนตรับสงระหวางศาลากลางจังหวัดกับตัวเมือง 

3.  การพัฒนาบุคลากร ควรมีทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  โดยพัฒนาให
ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เชน การอบรมดานจริยธรรม  การบริหารจัดการ  การพัฒนาภาวะผูนํา      
เปนตน 

ขอ  5.3  ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  ผลการประเมินองคกรดวยตนเอง
ตามมาตรฐานที่กําหนด คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.33 ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาว เมื่อนํามาวิเคราะหจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุงสรุปได ดังนี้ 

จุดแข็ง 
จังหวัดระยอง ไมไดมีแนวทางในการจัดการความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

ที่เปนระบบ  มีแตกิจกรรมประจําป เชน การตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรในสังกัด ผลการ
ประเมินจึงไมอยูในเกณฑที่ถือไดวาเปนจุดแข็ง 

โอกาสในการปรับปรุง 
1.  ควรมีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

มีการจัดสถานที่ออกกําลังกาย  มีสวนสุขภาพ  เพื่อเปนการสงเสริมสุขอนามัย  ควรสงเสริมใหบุคลากรมี
สวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงสภาพแวดลอม 

2.  ควรมีการวางแผนและจัดระบบในการจัดเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติตางๆ เชน อุทกภัย  แผนดินไหว หรือภัยตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางตอเนื่อง 

3.  ควรมีการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากร  ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร  เพื่อใหทราบความตองการ ความพึงพอใจที่แทจริง
ของบุคลากร 

4.  ควรมีการจัดระบบสวัสดิการที่ชัดเจน  เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 



 
 

หมวดที่  6  การจัดการกระบวนการ 
หัวขอ  6.1  กระบวนการที่สรางคุณคา  ผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐาน

ที่กําหนด  คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.46  คะแนน  ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาวนํามาวิเคราะหสรุปได  ดังนี้ 
โอกาสในการปรับปรุง 
จังหวัดระยอง  ไมมีแนวทางการจัดกระบวนการที่สรางคุณคาที่เปนระบบ  แตไดมีการ

กําหนดใหหนวยงานออกแบบกระบวนงานในการบริการประชาชนยกตัวอยาง เชน กระบวนงานการ
ใหบริการจัดหางานแกคนหางานของจัดหางานจังหวัด กระบวนงานไถถอนจากจํานองของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเปนตน แตไมไดตั้งเปาหมายของการลดคาใชจายในการตรวจสอบ  ทดสอบ  ประเมิน
กระบวนงานและการปองกันขอผิดพลาดการทํางาน                                                                              

หัวขอ 6.2  กระบวนการสนับสนุน   ผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่
กําหนด    ไดคาคะแนนเทากับ 0.97 คะแนน  ซ่ึงจากคาคะแนนดังกลาว  นํามาวิเคราะหสรุปได  ดังนี้ 
  จุดแข็ง 
  จังหวัดระยอง  ไมมีแนวทางการจัดกระบวนการสนับสนุนที่เปนระบบผลการประเมิน
ไมอยูในเกณฑที่ถือไดวาเปนจุดแข็ง 
  โอกาสในการปรับปรุง 
  จังหวัดระยอง  ยังไมมีการกําหนดกระบวนการสนับสนุนและไมไดกําหนดแผน
ดําเนินงาน  เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย  และไมมีระบบการวิเคราะห
ขอมูลความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย  แตไดมีการกําหนดหนวยงานนํารอง  เพื่อจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน  2  กระบวนงาน ไดแก  กระบวนงานการอนุมัติขอมูลหลักผูขาย และกระบวนงานการ
ตรวจสอบสิทธิในการเบิกคาเชาบาน แตจังหวัดไมไดตั้งเปาหมายของการลดคาใชจายจากการตรวจสอบ  
สําหรับการปองกันขอผิดพลาดของกระบวนการ  ไดนําการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการเปน
เครื่องมือในการดําเนินงาน  รวมทั้งจังหวัดระยอง  ยังไมมีการประเมินผลลัพธ  ไมมีการสรุปบทเรียน  
และไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกระบวนการอื่น  ไมพบความสอดคลองของการจัดกระบวนการ  และ
ยังไมมีการบูรณาการกับกระบวนการอื่น  โดยการดําเนินงานสวนใหญมุงผลสําเร็จตามเปาหมายเพียงบาง
ประเด็น  เห็นสมควรใหมีการจัดการประบวนการอยางตอเนื่องและจริงจังตอไป  โดยจะตองมีการ
ฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในเรื่องดังกลาวทุกระดับทุกคนอยางเปนรูปธรรม 

            
 
 

  
 


