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 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                

ผูกํากับดแูลตัวช้ีวัด :  นางสาวรัตนา  ศรีศุภลักษณ 
                                 หัวหนาสํานักงานจงัหวัดระยอง 

ผูจัดเกบ็ขอมูล :  นางวิภาศรี  คงเกลี้ยง 
         หัวหนากลุมขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

โทรศัพท :  089-2034304 โทรศัพท :  089-2034302 

คําอธิบาย : 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่จังหวัดนําเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัด
ฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของจังหวัด เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
จังหวัดตอไป  

การดําเนินการตามตวัชี้วัดนี้ แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี ้
12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดาํเนินการของ

จังหวัดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 
12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
           12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

การดําเนินการตามตวัชี้วัดนี้ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี ้
12.1.1 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน  
จังหวัดไดจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2522 เปนรายหมวด จํานวน 2 แผนไดแก แผนพัฒนา

องคการในหมวด 1 การนําองคกร และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู โดยในแตละประเด็นไดมีการ
ดําเนินการเพื่อผลักดันใหบรรลุการผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานในหมวดนั้น ๆ ดังนี้ 

หมวด 1  (ผลการดําเนินการตามแบบฟอรมที่ 3.1) 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

LD1  มีแนวทาง/ วิธีการในการกําหนดทิศทางองคการที่แสดงใหเห็นถึงการมุงเนน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนําเสนอในรูปแบบของ แผนภาพ (Flow 
Chart) ของกระบวนการกําหนดทิศทางองคการ 
 มีการสื่อสารทิศทางองคกรใหบุคลากรรับทราบตามชองทางตาง ๆ ไดแก ทาง
ระบบเครือขายภายใน (intranet), บอรดประชาสัมพนัธในแตละชั้นภายใน
สํานักงาน, จดหมายขาว, สมุดบันทึกสํานักงาน เปนตน 
 กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเนนย้ําการสื่อสารทิศทางองคกร 
และปรับปรุงชองทางการสื่อสารใหเหมาะสม 

 

 

 

เขียว 
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 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 

 บุคลากรมีการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับทิศทางขององคการ และสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานได 
 มีระบบติดตามประเมินผลการกําหนด และสื่อสารทิศทางขององคการ 
 มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงวิธีการกําหนดทิศทางขององคการ และ
วิธีการ/ ชองทางในการสื่อสาร 
 มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทิศทางขององคการมีความสอดคลองกับพันธกิจ/ 
ความตองการ/ ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

LD2  คําสั่ง/ วิธีปฏิบัติ/ แนวทางในการมอบอํานาจการตัดสินใจไปสูบุคลากร 
 รายงานผลการดําเนินการการมอบอํานาจดังกลาว พรอมยกตวัอยาง 
 รายงานผลการติดตาม/ ทบทวนเรื่องการมอบอํานาจไปสูบุคลากร 
 การมอบอํานาจไปสูบุคลากร สอดคลองตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 

 

 

LD3  มีแนวทาง/ วิธีการสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิด
การบูรณาการ และสรางความผูกพัน รวมมือภายในองคการ รวมถึงการสราง
แรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
 ตัวอยางกระบวนการ/ กิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความ
ผูกพันความรวมมือภายในองคการ รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
 ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/ วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให
เกิดการบรูณาการและสรางความผูกพัน รวมมอืภายในองคการ รวมถึงการสราง
แรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายเพื่อนําไปสูการปรับปรุง 
 กิจกรรมที่กําหนด สงเสริมใหเกิดการบูรณาการ และสรางความผูกพัน ความ
รวมมอืภายในองคการ รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายของจังหวัด 

 

LD4  แนวทาง/ วิธีการในการกําหนดตัวชี้วัดทีสํ่าคัญที่ผูบริหารใชในการติดตาม
ประเมินผลโดยอาจจัดทําเปนแผนภาพ (Flow Chart)ของกระบวนการ ซ่ึงตัวชี้วัดที่
สําคัญควรประกอบดวย 

    ♦ ตัวชี้วัดในการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
    ♦ ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจหลัก 
   ♦ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการที่สรางคุณคา 
   ♦ ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ 

    ♦ ตัวชี้วัดของแผนงาน/ โครงการ 

 

 

 

เขียว 

เขียว 

เขียว 



แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

    3 

 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 

 แผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย 
    ♦ แนวทางในการประเมิน 
   ♦ กรอบระยะเวลา 
   ♦ ผูรับผิดชอบในการประเมินผล 
   ♦ ตัวชี้วัดที่สําคัญ 
 แนวทาง/ ปจจัยที่ใชในการนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อปรับปรงุ
การดําเนินงานของจังหวัดใหดีข้ึน 
 ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ผูบริหารใชในการติดตามประเมินผล 
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 รายงานผลการจัดลําดับความสําคัญของผลการทบทวนที่จะนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 
 มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดและแผนการประเมิน
เพื่อใหผลการดําเนินการดีข้ึน 

LD5  แนวทาง/ วิธีการในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลตนเองทีด่ีโดย โดยอาจจัดทํา
เปนแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 
 เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง/ ชองทางในการสือ่สารนโยบายในการ
กํากับดูแลองคการ 
 แตงตั้งคณะทํางานและระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินการที่ชดัเจน 
 แผนดําเนินโครงการและผลการดําเนินโครงการรองรับนโยบายในการกํากับดูแล
องคการที่ดีอยางนอยดานละ 1 โครงการ  
 สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางนโยบายการกํากับ
องคการที่ดี เพื่อนําผลไปปรับปรุงนโยบายและแนวทางการดําเนนิดังกลาว 
 หลักฐาน/ เอกสาร ทีแ่สดงวา นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีสอดคลอง
เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคการ 

 

LD6  แนวทาง/ วิธีการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมท้ัง การตรวจสอบ
ภายในของจังหวัด อาจจัดทําเปนแผนภาพ (Flow Chart)ของกระบวนการ 
 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 5 ซ่ึงกําหนดใหตองดําเนินการ 
ดังนี ้
1. จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยอยางนอยตองแสดงขอมูล 

   (1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดาํเนินงานที่สําคัญในระดับจังหวัดและ
ระดับกิจกรรม 

(2) ขอมลูเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความ
ซ่ือสัตยและ จริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในจังหวัด 

 

เขียว 

เขียว 
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 รอบ  12  เดือน 

(3) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน 

(4) ขอมลูเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพือ่ปองกันหรอืลดความเสี่ยงที่สําคัญ
ตาม (3) 

(5) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตาม
ประเมินผล 

2. รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามขอ 1 ตอผูวา
ราชการจังหวัด 
 รายงานผลการปรับปรุงแนวทางในการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.3 ซ่ึงแสดง
จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน 
 ระบบการควบคุมภายในสอดคลองเชือ่มโยงกับแนวทางของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน 

LD7  มาตรการ/ วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนกับสังคม อาจจัดทําเปน
แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 

หมายเหตุ กรณีสวนราชการใดไมมีผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนกับสังคมใหแสดง
มาตรการหรือวิธีการในการปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับสังคม 

 รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบทีเ่กิดข้ึนกับสังคม 
 มีการทบทวนวิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบ เพื่อปรับปรุงแนวทาง/
มาตรการ/วิธีการดําเนินการ 
 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่กําหนดสอดคลองกับพันธกิจขององคการ 

 

 

หมวด 4 (ผลการดําเนินการตามแบบฟอรมที่ 3.2) 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

IT1  แสดงระบบฐานขอมลูผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2552 และขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

 

IT2  แสดงระบบฐานขอมลูศูนยขอมลูกลางกระทรวง มหาดไทยและจังหวัด ประจําป 
2552 และขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป(พ.ศ. 2549 – 2551) 

 

IT3  แสดงระบบฐานขอมลูสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ประจําป 2552 โดย
ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว 5 ข้ันตอนไดครบถวนสมบูรณ 

 

IT4  แสดงรายการและรายละเอียดของขอมูลขาวสารที่ประชาชนสามารถสืบคนหรือ
ขอขอมูลไดผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

เขียว 

เขียว 

เขียว 

เขียว 

เขียว 
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IT5  แสดงระบบการติดตาม เฝาระวังและเตือนภัย (Warning System) 
 แสดงขอมูลความถี ่และความเสียหายของภัยที่เคยเกิดข้ึน 
 แสดงการรายงานหรือนําเสนอขอมลูใหผูบริหารผานระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร(Executive Information System : EIS) หรือระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร(Geographic Information System : GIS) 
 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมที่เคยมีอยู 

 

IT6  แสดงระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย(Security) ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
 แสดงรายละเอียดแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
 แสดงผลการปฏิบัติตามแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัย
พิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

 

 

IT7  แสดงแผนการจดัการความรู (KM Action Plan) อยางนอย 3 องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด 
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยดําเนิน กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู 
ไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ได ไมนอยกวารอยละ 80 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว 

 

 

12.1.2 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ของผลลัพธในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

การวัดระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดนี้ เปนการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด
ผลลัพธที่กําหนดในแผนพัฒนาองคการทั้ง 2 หมวด ซ่ึงตัวชี้วัดผลลัพธดังกลาวจังหวัดไดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามแบบฟอรม 
2 แลว โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบเพื่อรวบรวมผลขอมูลการดําเนินการในแตละตัวชี้วัดดังกลาวในรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

หมวด 1 

ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
1. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนํา
องคการของผูบริหาร 

- กลุมงานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัด 

2. รอยละความสําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารใชใน
การติดตามการบริหารงาน 

- กลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัด 

3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูที่มี
สวนเกี่ยวของตอโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

- กลุมงานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัด/พัฒนาสังคม/สาธารณสุข 

4. รอยละของระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยงและการควบภายใน 

- สํานักงานคลังจังหวัด 

5. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีอยางนอยดานละ 1 โครงการ 

- กลุมงานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัด/พัฒนาสังคม/สาธารณสุข 
 

 

เขียว 

เขียว 

เขียว 
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หมวด 4 

ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
1. รอยละของความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ติดตามเฝาระวังและเตือนภัย (Warning System)  

- กลุมงานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัด  

2. รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูลเพือ่
พัฒนาจังหวัด 

- กลุมงานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัด  

3. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย ของ
ฐานขอมูลเพือ่พัฒนาจังหวัด 

- กลุมงานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัด 

4. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย ของ
ฐานขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 

- สํานักงานคลังจังหวัด 

5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย ของ
ฐานขอมูลที่สนับสนนุประเด็นยุทธศาสตรอยางนอย 1 
ประเด็นยุทธศาสตร 

- สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

6. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 

- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด/สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

 12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของ
จังหวัดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

การวัดระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดนี้ เปนการวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 ตามเกณฑฯ 
ระดับพื้นฐาน ของจังหวัด ซ่ึงเปนการวัดความสําเร็จในรอบ 12 เดือน โดยมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการใน
แตละตัวชี้วัด ดังนี้  (ผลการดําเนินการตามแบบฟอรมที่ 3.3) 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่สวน 
ราชการดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย 

 

1) จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (ISO 14000) 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไดรับ
การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนหรือมีงานทํา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1-2 

3) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความปลอดภัย
ดานอาหารระดับจังหวัด  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4) รอยละของจํานวนเกษตรกร/กลุมเปาหมายที่ผานการ
เตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

RM1 

5) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปองกัน แกไข
ปญหาและเผาระวังโรคไขหวัดนก 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
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6) ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการและแกไข
ปญหาผลผลิตทางการเกษตร  

สํานักงานเกษตรและสหกรณ 

7) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัด 

สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

RM2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงานจังหวัด 
RM3 รอยละเฉลี่ ยถวงน้ํ าหนักของความสํา เร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ
กระบวนการที่สรางคุณคา(จํานวน 2 กระบวนการที่ได
จัดทําคูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หลักฐานที่ 39) 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

RM4 รอยละเฉลี่ ยถวงน้ํ าหนักของความสํา เร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ
กระบวนการสนับสนุน (จํานวน 2 กระบวนการที่ได
จัดทําคูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
หลักฐานที่ 40) 

- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

- สํานักงานเกษตรจังหวัด 

RM5 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน   (กรณีจังหวัดมีงบลงทุน) 

สํานักงานคลังจังหวัด 

RM6 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

สํานักงานคลังจังหวัด  

RM7 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนา
บุคลากร 

กลุมงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด  
 

RM8 รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของ
ฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร อยางนอย 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  

RM9 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย 3 องค
ความรู 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด/สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

RM10 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางนอยดานละ 1 
โครงการ 

กลุ ม ง านขอมูลฯ  สํ านักงานจั งห วัด /
สํ านักง านพัฒนาสั งคมฯ / สํ านั กง าน
สาธารณสุขจังหวัด 
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12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
เปนการวัดความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงจะดําเนินการในชวงตน

เดือนกันยายน 52 ตามแบบฟอรมที่ 5 - 7 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
แบงการวัดความสําเร็จของการดําเนินการ  ออกเปนดังนี ้
 

12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก (รอยละ) 
ตัวชี้วัด 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 
12.1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการผานเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
4 4 

12.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

2 2 

รวม 6 6 
 

12.1.1 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

 

หมวด 1 การนําองคการ 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก  
รอยละ(Wi) 

1 2 3 4 5 
คะแนนที่ 
ไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
LD 1 0.25 F - - - P 5 1.25 
LD 2 0.125 F - - - P 5 0.625 
LD 3 0.125 F - - - P 5 0.625 
LD 4 0.125 F - - - P 5 0.625 
LD 5 0.125 F - - - P 5 0.625 
LD 6 0.125 F - - - P 5 0.625 
LD 7 0.125 F - - - P 5 0.625 

รวม Σ Wi = 1       5 
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 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู 
เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 

รอยละ(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ 
ไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
IT 1 0.125 F - - - P 5 0.625 
IT 2 0.125 F - - - P 5 0.625 
IT 3 0.25 10 50 70 90 100 5 1.25 
IT 4 0.125 F - - - P 5 0.625 
IT 5 0.125 F - - - P 5 0.625 
IT 6 0.125 F - - - P 5 0.625 
IT 7 0.125 F - - - P 5 0.625 

รวม Σ Wi = 1       5 
 

12.1.2 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  ของผลลัพธในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
ตารางและสูตรการคาํนวณสําหรับแผนหมวด  1 และแผนหมวด 4 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ     
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

 (Wi x SMi) 

แผนที่ 1 ช่ือ แผนการพัฒนาระบบการนาํองคกร (หมวด 1) 
1. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ตอการนําองคการของผูบริหาร 

0.2 65 70 75 80 85 5 
 

1 

2. รอยละความสําเร็จของตัวชี้วัดสําคัญที่
ผูบริหารใชในการติดตามการบริหารงาน 

0.2 60 65 70 75 80 5 
 

1 

3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูมีสวน
ไดสวนเสีย/ผูทีม่ีสวนเกี่ยวของตอโครงการ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

0.2 65 70 75 80 85 5 
 

1 

4. รอยละของระดับความสําเร็จของการ
จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

0.2 60 65 70 75 80 5 
 

1 

5. รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักความสําเร็จ
ของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีอยางนอยดานละ 1 โครงการ 

0.2 60 65 70 75 80 5 1 
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 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ        
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

 (Wi x SMi) 

แผนที่ 2 ช่ือ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู (หมวด 4) 
1. รอยละของความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการติดตามเฝาระวัง
และเตือนภัย (Warning System) 

0.166 60 65 70 75 80 5 
 

0.8300 

2. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบฐานขอมูลเพือ่
พัฒนาจังหวัด 

0.166 65 70 75 80 85 5 
 

0.8300 

3. รอยละของความครอบคลุม 
ถูกตอง และทนัสมัย ของ
ฐานขอมูลเพือ่พัฒนาจังหวัด 

0.166 60 65 70 75 80 5 
 

0.8300 

4. รอยละของความครอบคลุม 
ถูกตอง และทนัสมัย ของ
ฐานขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด (GPP) 

0.166 60 65 70 75 80 5 0.8300 

5. รอยละของความครอบคลุม 
ถูกตอง และทนัสมัย ของ
ฐานขอมูลที่สนับสนนุประเด็น
ยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

0.166 60 65 70 75 80 5 0.8300 

6. รอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนัก
ความสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรูอยางนอย 3 องคความรู 

0.170 60 65 70 75 80 5 0.8500 

 ΣWi=1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 
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 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 

12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวน
ราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

 

ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ได(SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก       

(Wi x SMi) 

0.07 
(Le) 

60 65 70 75 80 5 0.35 RM 1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของแผนปฏิบัติการที่จังหวัด
ดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย 

0.03 
(T) 

  -  + 5 0.15 

0.07 
(Le) 

65 70 75 80 85 5 0.35 
RM2 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 0.03 

(T) 
  -  + 5 0.15 

RM 3 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
ของกระบวนการที่สรางคุณคา 
(จํานวน 2 กระบวนการที่ไดจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551หลักฐานที่ 39) 

0.1 
(Le) 

60 65 70 75 80 5 0.5 

RM4 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ
กระบวนการสนับสนุน(จํานวน 2 
กระบวนการที่ไดจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551หลักฐานที่ 40) 

0.1 
(Le) 

60 65 70 75 80 5 0.5 

0.07 
(Le) 

68 71 74 77 80 1 0.07 
RM5 รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
(กรณีจังหวัดมีงบลงทุน) 

0.03 
(T) 

  -  + 3 0.09 
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 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 

RM6 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
การดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

0.1 
(Le) 

60 65 70 75 80 1 0.1 

0.07 
(Le) 

60 65 70 75 80 5 0.35 RM7 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากร หรือแผนพฒันาบุคลากร 

0.03 
(T) 

  -  + 5 0.15 

RM8 รอยละของความครอบคลุม 
ถูกตอง และทันสมัยของ
ฐานขอมูลที่สนับสนนุยุทธศาสตร 
อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

0.1 
(Le) 

60 65 70 75 80 5 0.5 

RM9 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรม ตามแผนการจัดการ
ความรูอยางนอย 3 องคความรู 

0.1 
(Le) 

60 70 80 90 100 5 0.5 

RM10 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของโครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
อยางนอยดานละ 1 โครงการ 

0.1 
(Le) 

60 65 70 75 80 5 0.5 

 Σ Wi =1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4.26 
 

12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 
คะแนน
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 5 5 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-4 ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (4หมวด) 

1 0 1 2 3 4 5 5 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 5 10 

รวม 4       20 
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 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
รอยละ 

(Wi) 

คะแนนที่
ไดรับ  
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร    

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน(วัดกระบวนการ)    
แผนที่ 1 4 5 20 

12.1.1 
 
 

แผนที่ 2 4 5 20 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 

   

แผนที่ 1 2 5 10 

12.1.2 
 
 

แผนที่ 2 2 5 10 
12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ(หมวด 7) 

4 4.26 17.04 

12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2553    

 1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 1 5 5 

 
2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง
หมวด 1-4 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 

1 5 5 

 3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 2 5 10 
 คะแนนรวม 20 4.9075 98.15  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

20 4.9075 4.9075 0.9815 
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 รอบ  6  เดือน                     
รายงานผลการปฏบิตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด) 

 รอบ  12  เดือน 

คําช้ีแจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

สวนราชการไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตาม
กรอบของการประเมิน ดังนี้ 
              1. แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดระยองตามคําสั่งที่ 12/2552 ลง
วันที่ 7 มกราคม 2552  ซ่ึงประกอบดวยสวนราชการประจําจังหวัดจํานวน 32 หนวยงาน เปน Steering team และ Working team 
จํานวน 7 หมวดตามเกณฑ PMQA 
              2. จัดทําแผนพัฒนาองคการและตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใน 2 หมวด คือ หมวด 1 
และ หมวด 4 เมื่อผูวาราชการจังหวัดระยองลงนามใหความเห็นชอบแลว ไดนําเขาที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดเมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2552 เพื่อเนนย้ําและใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 
              3. คณะทํางาน Working team ทั้ง 7 หมวด จัดทําปฏิทินดําเนินดําเนินการ PMQA โดยมีการประชุมรวมกันทุกวันพุธ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการฯ ป 2552 รวมทั้งเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level) ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
              4. จัดสัมมนาเสริมสรางความรูความเขาใจการดําเนินการ PMQA ใหแกคณะกรรมการและคณะทํางาน PMQA รวม 90 คน 
จาก 32 หนวยงานสังกัดสวนภูมิภาค โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 
              5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของจังหวัดระยอง โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงาน 
ก.พ.ร. มาเปนวิทยากรนําใหแกคณะกรรมการและคณะทํางาน PMQA เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 
              6. คณะทํางาน PMQA เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทําแผนพัฒนาองคการป 2552 เทคนิคการปรับปรุง
องคการ และการจัดทําแผนพัฒนาองคการป 2553 จํานวน 3 ครั้ง จากวิทยากรเชิงลึกที่สํานักงาน ก.พ.ร. จัดให 
              7. มีการสรุปบทเรียนหลังจากดําเนินการ PMQA ครบ 12 เดือน เพื่อทบทวนผลและเสนอแนะในการดําเนินการป 2553 ตอไป 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

              1. คณะทํางาน Working Team ในป 2552 เพิ่มจาก 8 สวนราชการ เปน 32 สวนราชการ ทําใหมีเครือขายการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
              2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ PMQA จากงบยุทธศาสตร ป 2552 
              3. หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมีสวนรวมในการดําเนินการมากขึ้น โดยเขารวมเปนคณะทํางาน Working Team ทํา
ใหเกิดการขับเคลื่อนตามแนวทาง PMQA ไดดีข้ึน 
              4. ความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ของคณะทํางาน Working Team ทั้ง 7 หมวด เปนสิ่งที่สําคัญในการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
              5. เครือขาย PMQA ระหวางสํานักงานจังหวัด ทําใหเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานที่ดี สามารถ
นํามาปรับใช ทําใหการทํางานงายข้ึน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
              การขาดแคลนวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเฉพาะเรื่อง ทําใหการดําเนินงานของ 32 ราชการ ที่จะตองดําเนินการใน
ภาพรวมของจังหวัด มีความยากมากขึ้น สํานักงาน ก.พ.ร. ควรจะสนับสนุนความรูดานวิชาการ และแจงรายชื่อวิทยากรจําแนก
ตามหมวดหรือแตละประเด็นตามเกณฑ FL. เพื่อสนับสนุนจังหวัดอีกทางหนึ่ง 

 


