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แบบฟอรมท่ี 4 
แบบฟอรมรายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 

หมวดที่ 1  การนําองคกร 
 1.1  การนําองคกร 
  ก.  การกําหนดทิศทางของสวนราชการ  
  ข.  การกํากับดูแลตนเองทีด่ ี
  ค.  การทบทวนผลการดําเนนิงานของสวนราชการ 
 1.2  ความรับผิดชอบตอสังคม 
  ก.  ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
  ข.  การดําเนินงานอยางมีจริยธรรม 
  ค.  การใหการสนับสนุนตอชุมชนที่สําคัญ 
 
หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
1.1 (ก) - มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็น

ยุทธศาสตร/ยทุธศาสตร (ป 2548-2551) และ
ตัวช้ีวดัที่สอดคลองกับยุทธศาสตรตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวดั
รวมกันระหวางสวนราชการในจังหวดั 
- ผูบริหารถายทอดใหเจาหนาที่ทราบในการ
ประชุมประจําเดือน การเผยแพรผานระบบ 
Internet ทําหนังสือแจงเวียนกลุมตาง ๆ
ประชาสัมพันธโดยติดประกาศใหทราบทั่วกัน 
สําหรับบุคคล ภายนอกเผยแพรผานแผนพบั
ของหนวยงาน 
 

- ควรกําหนดคานิยมสูวัฒนธรรม 
ระหวางสวนราชการของจังหวัด
รวมกันรวมทัง้มีการสื่อสารใหทัว่ทั้ง
องคกรในรูปแบบ การสื่อสาร 2  
ทิศทาง 
 

1.1 (ข) - มีระบบการควบคุมภายในทั้งดานการจดัการ 
งบประมาณ และขอมูลการรายงานทางการ
คลังและการเงนิของจังหวัด 

- ควรเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการ
ควบคุมภายในจังหวดัในเรื่องการ
ควบคุมดานงบประมาณ ขอมูลทางการ
เงินการคลังของจังหวดั 

1.1 (ค) - มีการทบทวนผลการดําเนนิงานตามแผน
ระยะสั้นทุก ๆ ไตรมาสตามตัวช้ีวดัของจังหวัด 

- ควรทบทวนนําผลการจัดทาํขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลง ที่มีตอพันธกิจของ



 

 

หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
และโครงการสําคัญ ๆ ที่ตอบพันธกิจของสวน
ราชการในจังหวัด 
 

จังหวดั และวางแผนสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรมโดยควรมีการสื่อสารแบบ
สองทิศทาง 
-  ควรมีการทบทวนผลเปรียบเทียบกับ 
หนวยงานที่มกีารทํางานในลักษณะ
เดียวกัน  
-  ควรนําผลการทบทวนการดําเนินงาน
ตัวช้ีวดัตาง ๆ มาประเมินความสําเร็จ 
ของการบรรลุเปาประสงคระยะสั้น 

- ควรการนําผลการประเมินผูบริหาร
ของจังหวดัในระดับตางๆ ไปปรับปรุง
ระบบการนําองคกร  

1.2 (ก) - มีคณะกรรมการที่ปฏิบัติเพื่อการแกไขและ
ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสังคม มี
ระบบรับฟงความคิดเห็น และเรื่องรองเรียน
โดยนําปญหามาแกไข ปองกันและปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 
- มีระบบจดัการความพรอมทางยุทธศาสตร 
(Strategic Readiness) โดยการวิเคราะห
กระบวนการ และกิจกรรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร โดยจดัลําดับความสําคัญและ
โอกาสในการปรับปรุงทั้ง ดานขั้นตอน
กระบวนงาน การจัดแบงสวนงาน ดาน
บุคลากร และเทคโนโลยี  

- ควรนําผลการวิเคราะหขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงตามประเด็นยุทธศาสตร 
และการเสริมสรางขีดสมรรถนะ 
(Capacity Building) มากําหนดเปน
นโยบายและการนําไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ
เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม
พรบ.การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

1.2 (ข) - มีการดําเนินการตั้งศูนยราชการใสสะอาด 
 

- ศูนยราชการใสสะอาดควรมีการ
ดําเนินอยางตอเนื่องและตั้งเปาหมาย
ในการดําเนินงานในเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม ที่เปนระบบ 

1.2 (ค) - มีการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทั้ง
ในระดบัครัวเรือน และชุมชน ภาครัฐสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการสื่อสารในชุมชน  

- ควรสรางศักยภาพของชุมชนเกิด
เครือขายที่เชื่อมโยงมีพลังที่เขมแข็ง 
และยั่งยืนใหครอบคลุมทั้งจังหวัด 



 

 

หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
มีระบบการคดัเลือกชุมชน รวมทั้งการ
ประเมินผลงานที่ชัดเจนทําใหหมูบานมกีาร
พัฒนาสามารถแกไขปญหาของหมูบานตนเอง
ได 

 
 
หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตรและกลยุทธ 

2.1 การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ 
ก.  กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรและกลยทุธ 
ข.  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 

 2.2  การถายทอดกลยุทธเพื่อไปปฏิบัติ 
        ก.  การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏบิัติ 
        ข.  การคาดการณผลการดําเนินงาน 
 
หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 

2.1 (ก) 
 
 
 

- จังหวัด มกีระบวนการถายทอดแผน
ระดับประเทศ ระดับกระทรวงสูจังหวัด เพือ่
จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-
2551)ในการวางแผนยุทธศาสตรและกลยทุธ 
มีการดําเนนิงานตามขั้นตอนดังนี้ โดยเชิญ
เจาหนาที่ทกุหนวยงานประกอบดวยหวัหนา
กลุม ตัวแทนของแตละสวนราชการ มา
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และมีการระดม
สมองเพื่อวางแผนวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน 
ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงดานการเงนิ 
รวมทั้งแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการกําหนด
แผนปฏิบัติราชการประจําปตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีสวนราชการเปนเจาภาพ
ตัวช้ีวดัเพื่อผลักดันยุทธศาสตรใหเกดิ
สัมฤทธิผล 

- ควรมีการวิเคราะห  สภาพการแขงขัน
ลักษณะเฉพาะ ศักยภาพของสวน
ราชการ และการนํานวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลง ดานเทคโนโลยี รวมถึง
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ 
มาประกอบการจัดทําแผน  



 

 

หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
2.1 (ข) 
 

- มีเปาประสงคเชิงกลยุทธ (Goals)  ที่ชัดเจน
เฉพาะแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-
2551) ซ่ึงระบุเปาหมายและระยะเวลาทีจ่ะ
บรรลุเปาประสงค  โดยมีแนวทางให
ความสําคัญกับความทาทาย ดานพันธกจิ ดาน
การปฏิบัติการ และดานทรัพยากรบุคคล  

- ควรกําหนด KPI ของเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ที่ชัดเจนสอดคลองกับ
ความทาทาย ดานพันธกิจ ดานการ
ปฏิบัติการ และดานทรัพยากรบุคคล  
- ควรคาดการณอนาคตโดยวิเคราะห 
ผลงานในอดีต ศึกษาปจจัยภายใน 
ภายนอก และนําความทาทายมา
ประกอบการทําแผนเชิงกลยุทธ มีการ
แปลงแผนกลยุทธมาสูการปฏิบัติ นํา
แผนงาน/โครงการมาจัดทําคูสัมพันธ
กับปจจยัภายใน ภายนอก 

2.2 (ก) 
 

1. มีการประชมุชี้แจงระดมความคิดในการ
จัดทําแผนปฏบิัติราชการและถายทอดแผนเพื่อ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร และกลยุทธเปนระยะ ๆ และมกีาร
ส่ือสารระหวางหนวยงานเปนระยะ  
2. มีการกําหนด Strategy Map ของจังหวดัเพื่อ
ตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตร คุณภาพการ
บริหาร คุณภาพการใหบริการ และ
ประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร และมี
การติดตามวดัผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
โดยวิธี การรายงานผลการดาํเนินการ ประชุม
ติดตามความกาวหนา และกําหนดมาตรการ
ดานการคลังและการเงินของจังหวดัเพื่อให
สวนราชการมุงไปในแนวทางเดียวกัน 

- ควรมีแผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการ
ใหบริการ รวมทั้งผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  
- สวนราชการควรมีการวิเคราะห HR 
Scorecard มากําหนดเปนแผนหลัก ใน
การพัฒนา Competency ของบุคลากร
ทุกระดับ 

2.2 (ข) 
 

การคาดการณผลการดําเนินงานโดยมกีาร
คาดการณผลการดําเนินงานใหมากกวา
เปาหมายและมีการเปรียบเทยีบผลการ
ดําเนินงานกับตัวช้ีวดัหลัก 

- ควรมีการเปรียบเทียบกับผลการ 
   ดําเนินงานกบัคูแขง 

 
 



 

 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.1 ความรูเกี่ยวกบัผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก.  ความรูเกีย่วกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
 3.2  ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
        ก.  การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
        ข.  การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 

3.1 (ก) 
 
 
 

- ไมมีจุดแข็ง - ควรกําหนดเปาหมายกบัการให
ความรูแกกลุมผูรับบริการ และกลุมผูมี
สวนไดเสยี  
- ควรมีการรับฟงความคิดเหตุจาก
ผูรับบริการและกลุมผูมีสวนได
เสียกอนดําเนนิงานตามแผนงาน/
โครงการ 

3.2 (ก) 
 

- ไมมีจุดแข็ง - สวนราชการควรมีการทบทวนวิธีการ
เขาถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียในการลดขอขัดแยง ในการสราง
ความสัมพันธและความพงึพอใจ 
- สวนราชการควรมีการจัดทาํวิธีปฏิบัติ 
ขอตกลงและมาตรฐานการติดตอขอมูล 
ขอรับบริการทั้งบุคลากรผูใหบริการ
และผูรับบริการ 

3.2 (ข) 
 

- ไมมีจุดแข็ง 
 
 

- ควรจัดกระบวนการสราง
ความสัมพันธและความพงึพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียที่เปน
ระบบ 
- ควรมีการกําหนดเปาหมายการวัด
ความพึงพอใจที่เหมาะสมเพือ่นําไปสู
การปรับปรุง 

 
 
 



 

 

หมวด 4: การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดาํเนินการของสวนราชการ 

ก.  การวดัผลการดําเนนิการ 
ข.  การวิเคราะหผลการดําเนนิการ 

 4.2  การจัดการสารสนเทศและความรู 
        ก.  ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 
        ข.  การจัดการความรู 
 
หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
4.1 (ก) 

 
 
 
 
 

 
 
 

- มีศูนยปฏิบัตกิารขอมูลและสารสนเทศของ
จังหวดัโดยศูนย (POC: Provincial Operation 
Center) มีคณะกรรมการจากสวนราชการ ทํา
หนาที่เลือก รวบรวมขอมูล และสารสนเทศที่มี
ความสอดคลองและเชื่อมโยงกันโดยดจูาก
ตัวช้ีวดัที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
และแผนปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง (แผน 1 
ป) 
- ไดประยุกตใช Cockpit มาผสมผสานกับการ
ระบบการวดัผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวดัในแตละมิติตามแผนยุทธศาสตร
ของจังหวดั เพื่อใหสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในพื้นที่ตางๆในจังหวดั 
- มีการเปรียบเทียบขอมูล เฉพาะ บางตวัช้ีวดัที่
สําคัญมาสนับสนุนการตัดสนิใจของผูบริหาร 
เชนการจัดทําฐานขอมูลการบริหารจัดการน้ํา 
และ website ฐานขอมูลกลุมจังหวดัภาค
ตะวนัออก 

- ควรพัฒนาระบบขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอและใชประโยชนใน
การตัดสินใจของผูบริหารได 
 

4.1 (ข) - มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั
ตามกรอบคํารับรองปฏิบัติราชการของจังหวัด 
  

- ควรนําผลการปฏิบัติการตามตัวช้ีวดั
ไปสื่อสารกับผูปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 



 

 

หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
4.2 (ก) - มีการจัดตั้ง Webboard เพื่อเปนการสื่อสาร 2 

ทางให ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
- มี Internet ระบบฐานขอมลู ตัวช้ีวัด และ
ระบบฐานขอมูลศูนย POC ในลักษณะ Web 
based application ผานเครือขาย 
- มีการชี้แจงการใชงานระบบใหแกเจาหนาที่
และเผยแพร  Website แกผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 
- มีการกําหนดแผนการบันทกึขอมูลเขาสู
ระบบ โดยกาํหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และ
สิทธิการใชงาน 
- การเชื่อมโยงระบบเครือขาย ,  อุปกรณ
สํารองไฟฟาและกําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบ 
 

- สวนราชการควรปรับปรุงฐานขอมูล
ใหเปนปจจุบนัอยูเสมอ 
- ควรมีการพัฒนาระบบของขอมูล
และสารสนเทศพรอมอุปกรณให
ทันสมัยอยูเสมอเพื่อรองรับการเขาถึง
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

4.2 (ข) - สวนราชการบางหนวยงานมีการใช
กระบวนการ KM เปนเครื่องมือในการจดัการ
ความรูแกบุคลากร 
 

- ควรมีกระบวนการจัดการความรูที่
สําคัญและเปนระบบในภาพรวมของ
จังหวดั 
- ควรพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรทุก
รูปแบบเพื่อพฒันาเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

หมวด 5:  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
5.1  ระบบบริหารงานบุคคล 

ก.  การจัดระบบบริหารงานบุคคล 
       ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ค.  การจางงานและความกาวหนาในการทํางาน 
5.2  การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ 
       ก.  การพฒันาบุคลากร 
       ข.  การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในงาน 
5.3  การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร 
 ก.  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 ข.  การใหการสนับสนุนและสรางความพงึพอใจใหแกบคุลากร 



 

 

หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
5.1(ก) - ไมมีจุดแข็ง - ควรจัดโครงสรางและระบบการ

ทํางานที่คํานึงถึงวัฒนธรรมและ
ความคิดของบคุลากรและชุมชนเพื่อ
สรางความพึงพอใจใหกับบคุลากรและ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

5.1 (ข) - สวนราชการมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปตามระเบยีบ
กฎหมายทีก่ําหนด  

 - ควรมีการประเมินบุคลากรทุกระดับ 
อยางเปนระบบและจริงจังตามผลงานที่
ไดกระทําจริง 
- ควรมีแผนกลยุทธพัฒนาทรัพยากร
บุคคล( HR-Scorecard) เพื่อพัฒนา 
บุคลากรไดตรงตามความตองการของ
องคกร 
 

5.1 (ค) - จุดแข็งไมม ี - ควรกระจายอํานาจทางกฎหมายใน
การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรใน
องคกรใหตรงกับความตองการของ
หนวยงาน 
- ควรกําหนดแผนความกาวหนา
(Carrer Path) ของบุคลากรใน
หนวยงานเพื่อใหบุคลากรมคีวามมั่นใจ
ในความกาวหนาในการประกอบ
วิชาชีพรับราชการ 

5.2 (ก) - มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น
และระยะยาวที่สอดคลองกับประเด็น 
ยุทธศาสตร 
 

- ควรกําหนด Training needs ที่
ครอบคลุมตามพันธกิจ และสมรรถนะ
หลัก(Competency) จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร และการจัดทํา HR Scorecard 
ที่รองรับการพัฒนาบุคลากรของแตละ
สวนราชการ และในระดับจงัหวัด 
- ควรจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งสวน
ราชการ และระหวางสวนราชการเพื่อ



 

 

หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
ถายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรหลังกลับจากฝกอบรม/ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 
- ควรมีการติดตามประเมินผล 
  การนําไปปฏบิัติ/ประยกุตใชหลังการ 
  ฝกอบรม (ประเมินผลในระยะยาว) 

5.2 (ข) - ผูบริหารสนันสนุนใหบุคลากรในสังกัด
ไดรับการพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน และมีฝายบุคลากรจัดทําแผนและ
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร  
 

- ควรมีนโยบายใหบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองแบบไมเปนทางการโดยวิธีการ
เรียนรูดวยตนเอง(E-learning) 
- การสรางแรงจูงใจและการพัฒนา
ความกาวหนาในหนาที่การงานควร
คํานึงถึงในบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จริง  
 - หนวยงานควรสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในแตละ
ปงบประมาณในสัดสวนทีเ่หมาะสมกับ
จํานวนบุคลากร 

5.3 (ก) - ไมมีจุดแข็ง - ควรจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
และอุปกรณใหเหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงาน 
- ควรสงเสริมใหบุคลากรมสีวนรวม
ในการสงเสริมและปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

5.3 (ข) - ไมมีจุดแข็ง 
 

- ควรมีการกําหนดปจจัยที่มผีลตอ
ความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากร 
- ควรสํารวจความคิดเหตุของบุคลากร
เพื่อใหทราบความตองการและความ
พึงพอใจของบุคลากร 
- ควรมีการจดัระบบสวัสดิการที่ชัดเจน
เพื่อสรางขวัญกําลังใจในปฏิบัติงาน 



 

 

 
หมวด 6: กระบวนการที่สรางคุณคา 

6.1  กระบวนการที่สรางคุณคา 
ก.  กระบวนการที่สรางคุณคา 

6.2  กระบวนการสนับสนุน 
       ก.  กระบวนการสนับสนุน 

 
 
หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 

6.1 ก. 
 
 
 

- ไมมีจุดแข็ง - ควรมีแนวทางการจัดกระบวนการที่
สรางคุณคาที่เปนระบบ 
- ควรมีการสรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกระบวนการอื่นที่
มีความสอดคลองกัน 

6.2 ก - ไมมีจุดแข็ง - ควรมีการกําหนดกระบวนการ
สนับสนุนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
- ควรมีการสรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกระบวนการอื่นที่
มีความสอดคลองกัน 
- ควรมีการอบรมบุคลากรในการสราง
กระบวนการทกุระดับอยางเปน
รูปธรรม 

 
หมวด 7: ผลลัพธดําเนินการ 
 7.1 มิติดานประสิทธิผล 
 7.2 มิติดานคณุภาพการใหบริการ 

7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 
 
 



 

 

หัวขอ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรงุ 
7.1 - มีการจัดทําตวัช้ีวดัที่สําคัญตามประเด็น

ยุทธศาสตร 3 ดาน (อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และการทองเที่ยว) และนโยบายของรัฐบาล 

- ควรมีการเปรียบเทียบการบรรลุ
ความสําเร็จตัวช้ีวัดกับกลุมจงัหวัด 
- ควรมีการปรบัปรุงตัวช้ีวดัใหมีความ
สอดคลองและตรงกับแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดอยางแทจริง 

7.2 - มีการกําหนดตัวช้ีวดัดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการโดย
ลดขั้นตอนในการทํางานของสวนราชการ 

- ควรมีการเปรียบเทียบการบรรลุ 
ความสําเร็จตัวช้ีวัดกับกลุมจงัหวัด 
- ควรมีการประเมินความพึงพอใจให
ครอบคลุมงานบริการที่สําคัญของสวน
ราชการรวมทั้งการกําหนดมาตรฐาน
ของงานบริการแตละประเภท 

7.3 - ไมม ี - ควรมีการเปรียบเทียบการบรรลุ 
ความสําเร็จตัวช้ีวัดกับกลุมจงัหวัด 

7.4 - ไมม ี - ควรมีการเปรียบเทียบการบรรลุ 
ความสําเร็จตัวช้ีวัดกับกลุมจงัหวัด 
- ควรกํากับตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการ
ดําเนินการในระบบงานบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารความ
เสี่ยง 
 

 

 
 
 

 


