
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและกาํกับดแูลการดําเนินงาน 

และคณะทาํงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดระยอง (PMQA) 
คร้ังที่ 2/2551 

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมศรีสมุทโภคไชย ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

********* 
 
ผูเขาประชุม 
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล 
1. นายชิดพงษ ฤทธิประศาสน       ผูวาราชการจังหวัดระยอง 
2. นายฉันท แปนเพชร                   แทนปลัดจังหวัดระยอง 
3. นางสาวรัตนา ศรีศุภลักษณ        หวัหนาสํานักงานจังหวัดระยอง 
4. นายวิชัย อุดมศรีวัฒนา                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัระยอง 
5. นายจิตจรูญ ตันติวาลา                แทนประมงจังหวัดระยอง 
6. นายสมชาย จรูญวิรุฬห               แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัระยอง  
   คณะทํางาน (Working team) 
7. วาที่ ร.ต. พรุิณ เหมะรัตน           แทนเจาพนักงานทีด่ินจังหวดัระยอง 
8. นายสันติ อัจยุตโภคิน                ปศุสัตวจังหวดัระยอง 
9. นายมาโนช พลอยแกว               หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนจ.ระยอง 
10. นายธวัชชัย ศรีทอง                  หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. นายไพฑูรย โกเมนท               เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว สนง.เกษตรและสหกรณ จว.รย. 
12. นายไพศาล จันทนี                   นักวิชาการปาไม 7ว สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.รย. 
13. นางสาวสมหมาย พลมณี         นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว สนง.เกษตรจังหวัดระยอง 
14. นายนิตพิฒัน เตียนพลกรัง       เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 สนง.ประมง จว.รย. 
15 นางกัญญชลา สุชิตรกูล             เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว สนง.การทองเที่ยวและกีฬา จว.รย. 
16 นางสุทธาทิพย หวังสีศิริเพชร   นักวิชาการสาธารณสุข 7ว สนง.สาธารณสุข จว.รย. 
17. นางนุชราพร ศรีทา                   พยาบาลวิชาชีพ 7 สนง.สาธารณสุข จว.รย. 
18. นายสมลักษ แกวชิงดวง           นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8ว สนง. พัฒนาชุมชน จว.รย. 
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19. นางสาวศศิฉาย ทองเลิศ          นักพัฒนาชุมชน 5 สนง. พัฒนาชุมชน จว.รย. 
20. นายรัตนไกร ตันศรีวงษ           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 สนง. ปศุสัตว จว.รย. 
21. นายวฒันชยั วรรณตุง               หัวหนาฝายอํานวยการ สนจ.รย. 
22. นายศราวฒุิ สุวรรณทัพ            เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว สนจ.รย. 
23. นางอุษา เพ็งแกว                      นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว สนง.เกษตร จว.รย. 
 
เร่ิมประชุม เวลา 09.15 น. 
ระเบียบวาระที่ 1      เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
ประธาน จังหวัดระยองไดยกเลิกคําสั่งจังหวัดระยองที่ 558/2550 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 เร่ือง 
แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดระยอง (PMQA) และเนื่องจากปจจุบันมี
คณะทํางานหลายทานมีการโยกยายสัปเปลี่ยนตําแหนง เพื่อใหเปนปจจุบันจังหวัดจึงไดมีคําสั่งจังหวัดระยอง 
ที่ 8341/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดระยอง (PMQA)   
และสํานักงาน ก.พ.ร.ไดกําหนดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551โดยกําหนดตัวช้ีวัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนตัวช้ีวัดบังคับในมิติดานการพัฒนา
องคกร ตัวช้ีวัดที่ 11 ในระดับจังหวัดใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหหนวยงานราชการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล เปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทดั
ฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน ผลักดันใหมีการพัฒนาระบบบริหารตนเอง 
ควบคูกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดระยอง เปนไปตาม
เกณฑคุณภาพในการพิจารณาจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร การประเมินองคกร และการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในภาพรวมระดับจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ จังหวัดระยองจึง
ไดมีคําสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8341/2551 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการ (Steering Committee) และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working 
Team) ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการติดตามและกํากับการดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีผูวาราชการจังหวัดระยอง เปนประธาน หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยองเปนกรรมการและ
เลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
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       1.1 กําหนดนโยบายกรอบแนวทางและทิศทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในภาพรวมระดับจังหวัด 
        1.2 สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆ ของคณะทํางานเพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่กําหนด 
        1.3 ติดตาม เรงรัดใหการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
เปนไปตามแผนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวยคณะทํางาน 7 หมวด ไดแก 
        หมวดที่ 1 การนําองคกร โดยมีเกษตรจงัหวัดระยอง เปนหัวหนาคณะทํางาน 
        หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร โดยมีหัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด เปนหัวหนาคณะทํางาน 
         หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดระยอง เปนหัวหนาคณะทํางาน 
         หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู โดยมีพัฒนาการจังหวัดระยอง
เปนหัวหนาคณะทํางาน 
        หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล โดยมีเจาพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง เปนหัวหนา
คณะทํางาน 
         หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ โดยมีปศุสัตวจังหวัดระยอง เปนหัวหนาคณะทํางาน 
         หมวดที่ 7 ผลลัพธการดําเนินการ โดยมีหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสารเปนหัวหนาคณะทํางาน โดยคณะทํางานทั้ง 7 หมวด มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
         2.1 จัดเตรียมขอมูลการสนับสนุนจังหวัดระยองในเรื่องตางๆ เพื่อประกอบการประเมิน
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมของระดับจังหวัดประกอบดวย ลักษณะ
สําคัญขององคกร เปนภาพรวมดานสภาพแวดลอม ความสัมพันธและความทาทายขององคกร โดยใช
กระบวนการ (หมวดที่ 1-6 ) คือ หมวดที่ 1 การนําองคกร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวดที่ 3 
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได-สวนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการ
ความรู หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ หมวดที่ 7 ผลลัพธการ
ดําเนินการ 
         2.2 ดําเนินการประเมินจังหวัดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
         2.3 ดําเนินการวิเคราะหและประเมินหาจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงจังหวัด 
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         2.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลใหความเห็นชอบ 
         2.5 พัฒนาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อกําหนดเปนวิธีการและระบบงานที่เปนมาตรฐาน 
         2.6 ภารกิจอื่นตามที่ คณะกรรมการติดตามและกํากับการดูแลการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมอบหมาย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรียนเชิญ รศ.เฉลา ประเสริฐสังข  รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎรําไพพรรณ ี
บรรยายใหความรู เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รศ.เฉลา ประเสริฐสังข ไดบรรยายใหความรูพรอมทั้งตอบขอซักถาม ตามประเด็นตางๆ ดังนี ้
     * การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
      - TQA และ MBNQA 
      - รางวัลดานคุณภาพของนานาประเทศ 
        - ความมุงหมาย : MBNQA 
      - เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
      - วัตถุประสงคการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      - ประโยชนตอสวนราชการ 
   * เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
      - ลักษณะสําคัญของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      - ความเชื่อมโยงเชิงระบบของเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
      - องคประกอบของเกณฑ 
   * การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      - ความหมายของลักษณะสําคัญขององคกร 
      - แนวทางการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 
   * การจัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
         - แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนนิการขององคกร 
          หมวดที่ 1: การนําองคกร 
          หมวดที่ 2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
          หมวดที่ 3: การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสยี 
 

/4. การวัดการ... 



-5- 
          หมวดที่ 4: การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
          หมวดที่ 5: การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
          หมวดที่ 6: การจัดการกระบวนการ 
     - กระบวนการสรางคุณคา 
     - กระบวนการสนับสนุน 
           หมวดที่ 7: ผลลัพธการดําเนินการ 
   * การประเมินองคกรดวยตนเอง 
      - ขั้นตอนการประเมินองคกรดวยตนเอง 
      - การประเมนิองคกรดวยตนเอง 
    ระบบการตรวจประเมิน 
    จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง 
      - การจัดลําดบัความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกร 
   * การนําองคกรเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      - การเตรียมความพรอมขององคกร 
      - การกําหนดผูรับผิดชอบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3  แผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดระยอง ประจําป
งบประมาณ 2551  
เลขานุการฯ จังหวัดระยองไดจัดทําแผนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดระยอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไดมีการกําหนดเปนรายละเอียดของแผนการปฏิบัติการตามตัวช้ีวัด 
ประกอบดวย 
        - การทบทวนและปรับปรุงรายงานผลการดําเนินการ 
        - การประเมินองคกร 
              การประเมินองคกรดวยตนเองรอบแรก 
    การนําองคกร 
    การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
    การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
         - ที่ปรึกษาใหคําแนะนํา 2 คร้ัง 
 
 

/-การประเมิน... 



-6- 
         - การประเมินองคกร (ตอ) 
    การจัดกระบวนการ 
    ผลลัพธการดําเนินการ 
         - คณะทํางานเขารับการพัฒนาความรูกับสถาบันเพิ่มผลผลิตและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประธาน แผนการดําเนินงานปนี้ ไดรวมแผนการดําเนินการปรับปรุงองคกร การตอบคําถามและการ
จัดทํากราฟ รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ไวในชวงเวลาไหน 
เลขานุการฯ ไดรวมเขาไวในแผนตางๆ ในการพิจารณาในแตละหมวด ตั้งแตหมวด 1 ถึง หมวดที่ 7 
รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของจังหวัด เสนอตอ สํานักงาน ก.พ.ร. ดวยแลว และขอความรวมมือ 8 
หนวยงานหลัก ใหจัดทําขอมูลผลการประเมินตนเองของแตละหนวยงาน สงจังหวัดกอนวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของหรือคณะทํางานของจังหวัดระยอง รวมมือกัน
จัดทําขอมูลรายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรในภาพรวมของจังหวัดใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่
สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 
 
ปดประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 
 
 
                                                                       ลงชื่อ                                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                      (นายศราวุฒิ สุวรรณทัพ) 
                                              เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 

 
 
 

ลงชื่อ                                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                           (นายธวัชชัย ศรีทอง) 
                                                                         หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


