
แบบฟอรม 3.2 แบบฟอรมรายงานผลหมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 
 

เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพ้ืนฐานหมวด 4 

ผลการดําเนนิการ คําอธิบายหรือหลกัฐานที่แสดง 
ผลดําเนินการ 

IT 1  ดําเนินการครบถวน 

☐ อยูระหวางดําเนินการ 

1.  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง  
ปงบประมาณ2552-2549 พรอมรายงานขอมูลสนับสนุน 
2. รายงานผลการดําเนินการโครงการตามยทุธศาสตร 
จังหวัดปงบประมาณ 2552-2549 

IT 2 
 
 
 

 ดําเนินการครบถวน 

☐ อยูระหวางดําเนินการ 
 

 

1. รายงานผลการนําเขาขอมูล 45 กลุมเรื่องจากระบบศูนยขอมลูกลาง 
2. รายงานผลการนําเขาขอมูล 32 ตัวชี้วัดจากระบบศูนยขอมูลกลาง 
3. รายงานผลการนําเขาขอมูลศูนยปฏิบัตกิารจังหวัด 
ระยอง (POC) โดยครบถวนรอยละ 97 

IT 3  ดําเนินการครบถวน 

☐ อยูระหวางดําเนินการ 

การจัดทําระบบฐานขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(GPP) (IT3) 
          - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทํางาน 16 สาขา 
เพื่อทบทวนผลการจดัทํา GPP ป 2550 และวางแผนการดําเนินการ
จัดทํา GPP ป 2551 (ข้ันตอนที่ 1) 
          - คณะทํางาน 16 สาขา การเก็บขอมูล ป 2551 และดําเนินการ
สํารวจขอมูลป 2550 เพิ่มเติม พรอมทั้งดําเนินการปรับคาผลสํารวจและ
บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล (ข้ันตอนที่ 2) 
          - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง ประมวลผลมูลคาเพิ่มรายสาขา 
และประมวลผล GPP ของจังหวัด (ข้ันตอนที่ 3) 
          - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง จัดประชุมการตรวจผลการจัดทํา 
GPP ป 2546-2551 และประชมุรวมกับคณะทํางานรายสาขาเพื่อ
พิจารณา GPP ที่จัดทําได (ข้ันตอนที่ 4) 
          - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง จัดทาํบทวิเคราะห GPP ฉบับที่ 
2550 (อนุกรมป 2546-2550) (ข้ันตอนที่ 4) 
         - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง จัดประชุมกบัหอการคา สภา
อุตสาหกรรม สศช.- ภาค ธปท.-ภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(ข้ันตอนที่ 5) 
          - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง จัดประชุมกับคณะกรรมการ GPP 
จังหวัด เพื่อนําเสนอ GPP และเผยแพร (ข้ันตอนที่ 5) 

IT 4 
 
 
 
 

 
 
 

 ดําเนินการครบถวน 

☐ อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 

1. ตัวอยางระบบการใหบริการประชาชนในการ สืบคน และ รองขอ
ขอมูลผานเว็บไซตจังหวัดระยอง 

2. ผังเว็บไซตจังหวัดระยอง แสดงการบรกิารขอมูลขาวสารอืน่ ๆ บน
เว็บไซต 

3.เอกสารประกอบตวัชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 
 
 



เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพ้ืนฐานหมวด 4 

ผลการดําเนนิการ คําอธิบายหรือหลกัฐานที่แสดง 
ผลดําเนินการ 

IT 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ดําเนินการครบถวน 

☐ อยูระหวางดําเนินการ 
Approach 
        จากยุทธศาสตรจังหวัดระยอง คณะทํางานไดเลือกยุทธศาสตรที่ 1. 
พัฒนาสูการเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมและพลงังานของภูมิภาค  
ควบคูไปกับการพัฒนา ชุมชน สังคม  และส่ิงแวดลอม อยางยัง่ยืน     
จึงไดพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยนาํเสีย โดยตรวจสอบจาก
แมน้ําระยองในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
1. แผนพัฒนาระบบติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย 1 เลม  
Deployment  
           การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยตองพิจารณาถึงความ
ย่ังยืนของระบบ ความเปนปจจุบันของขอมูล และ ตองตอบสนอง
ความตองการของผูบริหารไดเปนอยางด ีทั้งในรูปแบบขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (EIS) และ ผานทางสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) โดยเชื่อมโยงผาน Google Earth ซ่ึงจะสามารถแสดงโดย
เทียบเคียงกับสภาพพื้นที่ที่แทจริงได 
1. ภาพแสดงระบบเฝาระวังและเตือนภัย  
2. เอกสารการเชื่อมโยงขอมูลคุณภาพน้ํา จากระบบรายงานขอมลูสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ําอตัโนมัต ิ
Learning 
           จากการนําเสนอระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ําเสียตอผูบริหาร
จังหวัด ไดมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายงานสําหรับประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหารคือ 
1. รายงานจํานวนครั้งที่คุณภาพแหลงน้ําแตละรายการต่ํากวามาตรฐาน
ในแตละเดือน 
2. รายงานคุณภาพแหลงน้ําเปรียบเทียบในแตละเดือนเพื่อแสดง
แนวโนมคุณภาพแมน้ําระยอง 

IT 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดําเนินการครบถวน 

☐ อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approach 
 ความเสี่ยงที่เกิดกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 3 
ประเด็นหลักไดแก 1.ความเสี่ยงจากขอบกพรองทางกายภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย หรืออุปกรณเครือขาย 2. ความเสี่ยงจากการบุกรุก 
โจมตีจากผูไมประสงคดี(Hacker) 3. ความเสี่ยงจากการบุกรุกจาก 
Virus Trojan หรือ Warm  
 ความเสี่ยงดานกายภาพไดมีการกําหนดผูสามารถเขาในเขต
พื้นที่ศูนยคอมพิวเตอรแมขาย และในศูนยฯ การจะเขาไปยังหอง
คอมพิวเตอรแมขายจะตองมีคียการดอีกชั้นหนึ่งในการเขาถึง และ มี
การบันทึกประวัติ การเขาออกของแตละคนไวอีกดวย และในกรณีที่
เครื่องคอมพิวเตอรมกีารชํารุดตามระยะเวลา จะมีการสํารองขอมูล
(Full backup) ทุกวันที่ 15 ของเดือน 
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ผลการดําเนนิการ คําอธิบายหรือหลกัฐานที่แสดง 
ผลดําเนินการ 

  ความเสี่ยงจากการบุกรุกโดยผูไมประสงคดีมีการปองกัน 2 ระดับ คือ 
ในระดับแรกมี  Firwall ย่ีหอ Watchguard รุน X1000 ในการปองกัน
ชั้นแรก และในกรณีหากสามารถบุกรุกผาน Firewall ได โครงสราง
เครือขายภายในศูนยฯ มีลักษณะเปนแบบ DMZ(Demilitarized Zone in 
Computer Networking) กลาวคือ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายที่แทจริง(ใน DMZ) จะแตกตางจาก IP Address ที่เผยแพรตอ
ประชาชนทั่วไป เมื่อสามารถบุกรุกผาน Firewall ได 
ก็จะไมสามารถทราบไดวาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ตองการ 
 ความเสี่ยงจากการบุรุกจาก Virus Trojan หรือ Warm ตาง ๆ 
ระบบคอมพิวเตอรแมขายมีการปองกนัถงึ 2 ชัน้กลาวคือในชัน้แรก 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใชระบบปฏิบตัิการ Fedora ซ่ึงเปนระบบ 
Unix โดยไวรัสคอมพิวเตอรสําหรับระบบปฏิบัติการ window จะไม
สามารถทํางานไดภายใตระบบปฏิบัติการ Fedora (Unix)กลาวไดวา 
95% ของไวรัสคอมพิวเตอรไมสามารถสรางความเสียหายใหเครื่อง
คอมพิวเตอรไมขายได สําหรับไวรัสคอมพิวเตอรที่ทํางานภายใต
ระบบปฏิบัติการ Fedora(Unix)เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ไดมีการ
ติดตั้ง Anit Virus ย่ีหอ AVG เวอรชั่น 7.5.51 โดยมีการอัพเดต
ฐานขอมูลไวรัสอัตโนมัติทุกวัน 
1. แผนประเมินความเสี่ยงสารสนเทศป 52 
Deployment  
         มีการทดสอบการปฏิบัตติามแผนบริหารความเสี่ยงระบบ
สารสนเทศในวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2552 
บันทึกขอความสํานักงานจังหวัดระยอง ลงวันที่ 4 กันยายน 2552              
1. เรื่องรายงานการดาํเนินงานตามแผนฯ  IT Contingency Plan 
 2. สําเนาการบันทึกการสํารองขอมลู และตรวจสอบการทํางานอุปกรณ
คอมพิวเตอรแมขาย 

IT 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ดําเนินการครบถวน 

☐ อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - คณะทํางาน KM Team ทั้ง 4 คณะ จัดทําแผนการจัดการความรู 
(KM Team)  
       - นําเสนอแผนการจัดการความรูให CKO และ CEO พิจารณาให
ความเห็นชอบ 
       - คณะทํางาน KM Team ดําเนินการตามแผนฯ 
       - จัดการฝกอบรมการประชุมทีมจัดการความรู (KM Team) เพื่อ
ผลักดันยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ป 2552 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 
(วิทยากร : อาจารยอํานาจ  วัดจินดา) โดยกลุมเปาหมายคณะทํางาน 
KM Team จังหวัดระยอง ณ หองสินสมุทร 2 โรงแรมสตาร จังหวัด
ระยอง 
       - คณะทํางาน KM Team ดําเนินการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 



เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการ 
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ผลการดําเนนิการ 
 

คําอธิบายหรือหลกัฐานที่แสดง 
ผลดําเนินการ 

  ตามแผนการจัดการความรูทั้ง 4 แผน นําเสนอผูวาราชการจังหวัด
ระยอง ดังนี้ 
          1) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูทั้ง 4 
แผน รอบ 6 เดือน นําเสนอผูวาราชการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2552  
          2) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูทั้ง 4 
แผน รอบ 12 เดือน นําเสนอผูวาราชการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2552  
       - สรุปผลการดําเนินการใหคณะกรรมการบริหารความรูจังหวัด
ระยองทราบ 

 


