
 
 
 

แบบฟอรมท่ี 6 
แบบฟอรมแผนปรบัปรุงองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานแผนปรับปรุงองคกร 
จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมที่ 7 
แบบฟอรมแสดงหลักฐานสําคัญประกอบการดําเนินการในแตละหมวด 

หมวด หลักฐานสําคญั มี ไมมี หมายเหตุ 
1 การนําองคกร    
 1.วิสัยทัศนของจังหวดั      
 2.คานิยมของจังหวดั    
 3.ระบบการสื่อสารภายในจงัหวัดที่มปีระสิทธิภาพ โดยตองมี

การสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศนและคานยิม 
   

 4.โครงการหรือกิจกรรมของจังหวดัที่แสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม 

   

 5.มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององคกร    
2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร    
 6.แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของจังหวดั    
 7.แผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวดั    
 8.กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวดั    
 9.แผนการจัดระบบการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายจาก   

ผูวาราชการจังหวัดสูระดับหวัหนาสวนราชการประจําจงัหวัด
(Gantt Chart) 

   

 10.แผนที่ยุทธศาสตรของจังหวัด    
 11.คํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูวาราชการจังหวัด

และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ  ในการ
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 

   

 12.การประชุมชี้แจงรายละเอยีดในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดใหกับสวนราชการประจําจังหวัดเพื่อสราง
ความเขาใจและนําไปปฏิบัต ิ

   

 13.รายงานสรุปผลความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด(เมือ่ส้ินปงบประมาณ) 

   

 14.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารความเสี่ยง (ถามี)   เฉพาะจังหวดัที่เคย
เลือกตัวช้ีวัดการ
บริหารความเสี่ยง 

 



-2- 
หมวด หลักฐานสําคญั มี ไมมี หมายเหตุ 

 15.แผนบริหารความเสี่ยง(ถามี)   เฉพาะจังหวดัที่เคยเลือก
ตัวช้ีวดัการบรหิารความ

เสี่ยง 
 16.การประชุมชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจใหทุกหนวยงานใน

สังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติ(ถามี) 
  เฉพาะจังหวดัที่เคยเลือก

ตัวช้ีวดัการบรหิารความ
เสี่ยง 

 17.การสรุปผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง(ถามี)   เฉพาะจังหวดัที่เคยเลือก
ตัวช้ีวดัการบรหิารความ

เสี่ยง 
 18.การประเมนิผลลัพธของแผนบริหารความเสี่ยง(ถามี)   เฉพาะจังหวดัที่เคยเลือก

ตัวช้ีวดัการบรหิารความ
เสี่ยง 

3 การใหความสาํคัญของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย    
 19.ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทั้งการรับฟงและ

เรียนรู ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

   

 20.ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ    
 21.ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสยี    
 22.วิธีการจัดการขอรองเรียน    
 23.การนําขอรองเรียนที่ไดรับมาปรับปรุงงาน อยางนอย1 

กระบวนงาน 
   

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู    
 24.แผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร    
 25.ระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย    
 26.ระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล    
 27.ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ

สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ 
   

 28.รายการองคความรูที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวดั 
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หมวด หลักฐานสําคญั มี ไมมี หมายเหตุ 

 29.แผนการจัดการความรู(KM Action Plan)    
 30.รายช่ือผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรูขององคกร

(Chief Knowledge Officer:CKO) และรายชื่อคณะทํางานดาน
การจัดการความรู (KM Team) 

   

 31.รายงานความกาวหนาในการดําเนนิการตามแผนการ
จัดการความรู 

   

 32.หลักฐานแสดงผลการจัดกิจกรรมการจดัการความรูวตางๆ    
5 การมุงเนนทรพัยากรบุคคล    
 33.แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ที่สอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/เปาประสงคที่
ปรับเปลี่ยนไป(ถามี) 

  เฉพาะจังหวดัที่เคยเลือก
ตัวช้ีวดัการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

 34.แผนปฏิบัติการ(Action Plan) การบริหารทรัพยากรบคุคล
ของแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551(ถามี) 

  เฉพาะจังหวดัที่เคยเลือก
ตัวช้ีวดัการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

 35.รายงานผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

  เฉพาะจังหวดัที่เคยเลือก
ตัวช้ีวดัการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

 3 6 .แผนพัฒนาขี ดสมรรถนะของบุ คลากร  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 

  เฉพาะจังหวดัที่เคยเลือก
ตัวช้ีวดัการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

 37.รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในความผาสุกของ
บุคลากร 

   

 38.หลักเกณฑการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   

6 การจัดการกระบวนการ    
 39.คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคาอยางนอย 

2 กระบวนงาน (อยางนอยตองประกอบดวย Work Flow 
มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการติดตาม
ประเมินผล) 
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หมวด หลักฐานสําคญั มี ไมมี หมายเหตุ 

 40.คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอยางนอย 2 
กระบวนงาน (อยางนอยตองประกอบดวย Work Flow 
มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการติดตาม
ประเมินผล) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมที่ 8 
แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตัวช้ีวดั น้ําหนกั  

รอยละ 
(wi) 

คะแนนที่
ไดรับ 
(smi) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

(wi x smi) 
11.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 1 5 5 
11.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวน

ของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
6   

 1.ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ
องคกร(15 คําถาม) 

1 5 5 

 2.ความครบถวนของการจัดทํารายงานประเมิน�
องคกรดวยตนเองหมวด 1-7(90 คําถาม) ตามแบบฟอรมที่
กําหนด 

1 5 5 

 3.ความครบถวนของการแสดงผลกราฟระดับคะแนนการ
ประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอตามที่ปรากฏใน 
7 หมวด (17 หัวขอ) 

1 5 5 

 4.ความครบถวนของการจัดทํารายงานจุดแข็งและโอกาส
ในการปรับปรุง (7 หมวด) 

1 5 5 

 5.ความครบถวนของการจัดทํารายงานการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและแผนปรับปรุง
องคกร (7 หมวด) โดยแบงเปนตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 

   

 5.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง (7 หมวด) 

0.5 5 2.5 

 5.2 ความครบถวนของการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร
อยางนอย 2 แผน 

0.5 5 2.5 

 6.ความครบถวนของการจัดทํารายงานผลการจัดประชุม
ช้ีแจงเกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ  
(2 คร้ัง) 

1 5 5 
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ตัวช้ีวดั น้ําหนกั  

รอยละ 
(Wi) 

คะแนนที่
ไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

(Wi x SMi) 
11.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตาม

เกณฑ 7 หมวด 
13   

 ผลการประเมินองคกรดวยตนเองเชิงคุณภาพ 8 5 40 
 ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมิน

องคกรดวยตนเอง 
5 2 10 

 คะแนนรวม 20 
(    ∑  Wi) 

 85 
∑ (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก เทากับ  4.25 
 
 หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    ∑     (wi x smi) 
------------------------  
         ∑ wi 

             (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ......... + (Wi x SMi) 
W1 + W2 + … + Wi 



 

แบบฟอรมท่ี 7 
แบบฟอรมแสดงหลักฐานสําคัญประกอบการดําเนินการในแตละหมวด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แสดงหลักฐานสําคัญประกอบการ
ดําเนินการในแตละหมวด 

จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอรมท่ี 8 
แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพฒันา 

คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
จังหวัดระยอง 

 


