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ลักษณะสําคัญขององคกร 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึงสภาพแวดลอมดานการ
ปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธท่ีสําคัญภายในและภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน และความทาทายเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพ่ือชี้นําและจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 ตอไป 
1. ลักษณะองคกร  

เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และความสัมพันธที่สําคัญกับ
ประชาชนผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 
ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 
(1) – พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง(#) 

จังหวัดระยอง เปนหนวยงานภาครัฐ มีหนาที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ดังน้ี 

1. การย่ืนคําขอจัดตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราช 
กฤษฎีกา ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ (มาตรา 7)  

2. ใหจังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปน้ี  (มาตรา 52/1)     
(1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
(2) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความสงบ

เรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 
(3) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ดอยโอกาส

เพ่ือใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
(4) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็วและ

มีคุณภาพ 
(5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีขีดความสามารถพรอมท่ีจะ
ดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหเปน
หนาที่ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีประจําอยูในเขตจงัหวัดที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไป
ตาแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1” 

3. ใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด ในการบริหารราชการ
แผนดินในจังหวัดน้ัน กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด  (มาตรา 53)  

4. การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติ 
และความตองการของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด  (มาตรา 53/1) 
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- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 

 

ผูรับบริการ 
 

 

แนวทาง และวิธีการใหบริการ 
 

1. ประชาชน 1.1 ประกาศมาตรฐานการใหบริการใหบริการทุกประเภทเพ่ือใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทราบโดยทั่วกัน 
1.2 นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนา การใหบริการ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
1.3 ศูนยดํารงธรรมจังหวัดระยอง และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัดระยองรับ
เรื่องราวรองเรียน/รองทุกข และการถูกเอาเปรียบของผูบริโภค รวมทั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนของ
หนวยงานตางๆ เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานจัดหางาน 
1.4 จัดตั้งศูนยบริการใหขอมูลขาวสารของแตละหนวยงาน รวมทั้งในภาพรวมของจังหวัด 
1.5 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ รวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ ในโครงการตางๆ ของแตละสวนราชการ รวมท้ังการทบทวน และจัดทํา
วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนงานโครงการในระดับแผนชุมชนจนถึง
แผนพัฒนาจังหวัด 
1.6 สํารวจความพึงพอใจของผูบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียของแตละสวนราชการ เพ่ือนํา
ขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน 

2. หนวยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 พัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-office) ผานทางเว็บไซดจงัหวัดระยอง 
(www.rayong.go.th) ประกอบดวย 10 ระบบ คือ 
1) ระบบขาวสารประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสาร 
2) ระบบขาวประกวดราคา 
3) ระบบรับสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
4) ระบบคําสั่งอเิล็กทรอนิกส 
5) ระบบงานใหบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
6) ระบบปฏิทินนัดหมาย 
7) ระบบประชุมอิเลก็ทรอนิกส 
8) ระบบการจองหองประชุม 
9) ระบบรับเรื่องราวรองทุกข 
10) ระบบตดิตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

2. หนวยงานภาครัฐ 2.2 การจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชน โดยในป 2552 เนนกระบวนการสรางคุณคา และ
สนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการ 
2.3 จัดฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลัง 
2.4 จัดทําแผนการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดสวนภูมิภาค และรายงาน
ผลใหผูวาราชการจังหวัดทราบ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ แกผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน 

3. หนวยงานภาคเอกชน 3.1 การสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับประชาชน และองคกรภาคเอกชน 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
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 (2) - วิสัยทัศน  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร คานิยมหลักขององคกร และวัฒนธรรมของสวน
ราชการคืออะไร  
 
วิสัยทัศนจังหวัดระยอง: “เปนแหลงอุตสาหกรรมที่อยูรวมกับชุมชนอยางย่ังยืน แหลงผลิตสินคา
เกษตรกรรม และการทองเที่ยวท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน” 
พันธกิจ 

1. สงเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานดานความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม 
2. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาและผลิตภัณฑเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
3. พัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. เปนแหลงอุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ไดมาตรฐาน ดานความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม และอยู

รวมกับชุมชนสังคมไดอยางชวยเหลือเกื้อกูลและย่ังยืน 
2. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลิตภัณฑชุมชนและสินคาเกษตร เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาด 
3. พัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ิมขีดสามารถทางดานการทองเที่ยว 

ควบคูกับการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว เพ่ือใหคงอยู
อยางย่ังยืน 
คานิยมหลักขององคการ 

คนดี   : มีคุณธรรม กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได   ไมเลือกปฏิบัติ 
คนเกง   : มุงผลสัมฤทธ์ิของการทํางาน ดวยความรู ความสามารถ และทํางานเปนทีม 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
วัฒนธรรม: ระยองแข็งแรง ...เพ่ือคนระยอง (คนดี คนเกง คนขยันและมีคุณธรรม)  
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 
ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#) (ใหใชขอมูลบุคลากรของสวนราชการ 
ณ วันปจจุบันที่สวนราชการทําการประเมิน) 
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ขอมูลบุคลากรของสวนราชการสวนภูมิภาค ( 32 หนวยงาน) จังหวัดระยอง 
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2551 
 

ประเภท/ระดับ ตําแหนง 
จํานวน
บุคลากร 

อายุตัว
ต่ําสุด-สูงสุด 

(เฉลี่ย) 

อายุราชการ 
ตํ่าสุด-สูงสุด 

(เฉลี่ย) 
ต่ํากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1.นักบริหาร 3 (0.2%)       

ระดับสูง 1 59  - - 1 - 

ระดับตน 2 51-58 
(54) 

 - - 2 - 

2.อํานวยการ 48 (2.8%)       

ระดับสูง 16 53-60 
(56) 

25-37 
(31) 

- 5 11 - 

ระดับตน 32 49-59 
(54) 

19-39 
(30) 

- 16 16 - 

3.วิชาการ 1,028 (59.3%)       

เช่ียวชาญ - - - - - - - 

ชํานาญการพิเศษ 56 44-58 
(51) 

17-39 
(26) 

- 36 20 - 

ชํานาญการ 794 36-56 
(44) 

11-32 
(20) 

1 571 222 - 

ปฏิบัติการ 178 27-55 
(35) 

1-30 
(7) 

3 163 12 - 

4.ทั่วไป 653 (37.7%)       

ชํานาญงาน 555 35-54 
(41) 

8-30 
(21) 

87 432 36 - 

ปฏิบัติการ 98 21-35 
(30) 

1-7 
(4) 

7 86 5 - 

รวม 1,732 
(100%) 

21-60 
(47) 

1-39 
(19) 

98 
(5.7%) 

1,309 
(75.6%) 

325 
(18.8) 

- 
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 (4) สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบาง ในการ
ใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 
 

เทคโนโลยี VIDEO CONFERENCE / INTERNET / INTRANET 

อุปกรณ อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มี ระบบ LANหรือ 
Wireless ในสวนราชการ และ Internet link ระหวางสวนราชการ มี
ระบบฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกสของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) มี
อุปกรณท้ัง hard-ware และ soft-ware (Computer, Fax, โทรศัพท 
และอุปกรณสํานักงานตางๆ 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
(สถานที่ใหบริการ สถานท่ีทํางาน) 
 

ระบบสาธารณูปโภค,เชนระบบ ไฟฟา โทรศัพท และเทคโนโลยี
สารสนเทศตลอดจนการสื่อสารตางๆหองประชุม CONFERENCE / 
ศูนย POC / หอประชุมใหญสําหรับรองรับการจัดงานพิธีและการ
ประชุมขนาดความจไุมนอยกวา 1,000 คน รถ Mobile เคลือ่นที่ออก
ใบอนุญาตขับข่ี และโครงการเลื่อนลอตอภาษี (Drive Thru For Tax) 

 

 (5) สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง (#)  
(ใหระบุเฉพาะที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการสงมอบบริการหลักของสวนราชการเทาน้ัน) 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ที่เปนผูรกัษาการตาม
กฎหมาย 

1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ   
     แผนดิน พ.ศ. 2534  

การบริหารราชการแผนดินสวนกลาง ภูมิภาคทองถิ่น สํานักนายกรัฐมนตรี 

2.  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ   
      พ.ศ. 2540 

กําหนดใหประชาชนมีสิทธิ์ไดรับรูขอมลูขาวสารทาง
ราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  (มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8   

ธันวาคม  2547) 
3. พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 การปฏิบัติหนาที่ราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี 

4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา  
     ดวยงานพัสดุ พ.ศ. 2535 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการจัดซื้อจดั
จาง 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

5. ระเบียบดานการเงิน บัญชี และ 
     พัสดุกระทรวงการคลงั 

 คุม การรับ-จายเงิน จัดซื้อ จดัจาง บริหารพัสดุของสวน
ราชการ 

            กระทรวงการคลงั 

6. พรฎ.วาดวยการบริหารกิจการ  
    บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานของสวนราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี 

7. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมดิของ 
     เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

ขอกําหนดใหเจาหนาท่ีตองรับผิดทางละเมิดในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปนการจงใจกระทําเพื่อการ
เฉพาะตัว หรือจงใจทําใหเกิดความเสียหาย หรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิด
ของแตละคนมิใหนําหลักลูกหน้ีรวมมาใชบังคับ เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ที่เปนผูรกัษาการตาม
กฎหมาย 

8. พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2502 เพ่ือการบริหารและควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของ
สวนราชการตางๆ ที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจาย 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

9.พ.ร.บ.เงินคงคลงั พ.ศ. 2491 เพ่ือจัดระบบควบคุมเงินของแผนดิน วาดวยเงินคงคลงัให
รัดกุม 

กระทรวงการคลงั 

10.พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ    
      พ.ศ. 2494 
 

ขอกําหนดและวิธีการในการใหขาราชการซึ่งมิไดเปน
สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมีสิทธไิดรับเงิน
บําเหน็จบํานาญหลงัจากพนตําแหนงหนาที่ราชการ 

กระทรวงการคลงั 

11.พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญ   
      ขาราชการ พ.ศ. 2539 

ขอกําหนดและวิธีการในการใหขาราชการซึ่งเปนสมาชิก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
บํานาญหลังจากพนตําแหนงหนาที่ราชการ 

กระทรวงการคลงั 

12.พ.ร.ฎ. การจายเงินเดือน เงินป   
      บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน  
      ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

ขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  
เงินปบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียว 

กระทรวงการคลงั 

13.พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการและผูดาํรงตําแหนงผูบริหาร
ซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2539 

ขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการและผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ มีสิทธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนง 

กระทรวงการคลงั 

14.พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
      รักษาพยาบาล พ.ศ.2523 

ขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการให      ขาราชการ 
ลูกจางประจําและผูไดรับบํานาญมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

กระทรวงการคลงั 

15.พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  
      การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2527 
 

ข อ กํ า หนดหลั ก เ กณฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใ ห ข า ร า ชกา ร 
ลูกจางประจําและผูไดรับบํานาญมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

กระทรวงการคลงั 

16.พ.ร.ฎ.คาใชจายในการเดินทาง  
      พ.ศ. 2527 

ข อ กํ า หนดหลั ก เ กณฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใ ห ข า ร า ชก า ร 
ลูกจางประจํา ผูเดินทางไปราชการใหเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการได 

กระทรวงการคลงั 

17. พ.ร.ฎ.เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ.  
        2523 

ขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเบิกเบ้ียประชุม
สําหรับกรรมการและอนุกรรมการ 

กระทรวงการคลงั 

18.พ.ร.บ.สงเคราะหผูประสบภัย 
   เน่ืองจากการชวยเหลือราชการ        
การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

ขอกําหนดหลักเกณฑการไดรับเงินสงเคราะหและสิทธิ
ประโยชนอ่ืน ของผูที่ชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของ
ชาติ หรือการปฏิบัติหนาที่ตามมนุษยธรรม 

กระทรวงการคลงั 

19. พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 การกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
20. พรบ.แร พ.ศ. 2510 กํากับ ดูแล การประกอบกิจการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 
21. พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ  
       ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535 

สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและการพลงังาน 

22. พรบ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 การสงเสรมิสุขภาพ การปองกัน การรักษาและการฟนฟูสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ที่เปนผูรกัษาการตาม
กฎหมาย 

23. กฎกระทรวงออกตามความใน 
      พรบ.อาหาร พ.ศ .2522 ฉบับที่ 7  
      (พ.ศ .2525) เร่ืองแกไขเพิม่เติม 
      กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ .2522) 

การควบคุมการผลติ จําหนาย การนําเขา อาหาร กระทรวงสาธารณสขุ 

24. พรบ. ยา พ.ศ.2510 แกไข พ.ศ. 
      2522 และ พ.ศ.2530 

การขออนุญาต, การออกใบอนุญาต การจําหนาย  ผูรับ
อนุญาตยาแผนปจจบัุน และ การขออนุญาต, การออก
ใบอนุญาต การจําหนาย  ผูรับอนุญาตยาผูประกอบโรค
ศิลปแผนโบราณ ยาปลอม ผิดมาตรฐาน เส่ือมคุณภาพ, 
การขึ้นทะเบียนตํารับยา  

กระทรวงสาธารณสขุ 

25. พรบ.ผังเมือง พ.ศ.2518 การวาง จัดทาํและดาํเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
และผงัเมอืงเฉพาะ  

กระทรวงมหาดไทย 

26. พระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติม 
       ประมวลกฎหมายแพงและ 
        พาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2521 
 
 
 

กฎหมายแพง เปนความเกี่ยวพันระหวางบุคคล เก่ียวกับ 
สถานภาพ สิทธิ หนาท่ี และ ความรับผิด ของบุคคลตาม
กฎหมาย เชน กฎหมายวาดวยนิติกรรม, ละเมิด, 
ทรัพยสิน, ครอบครัว, มรดก และกฎหมายพาณิชย ความ
เก่ียวพันทางการคา หรือ ธุรกิจ ระหวางบุคคล เชน
กฎหมายวาดวย การซื้อขาย, การเชาทรัพย, การจาํนอง, 
การจาํนํา, ต๋ัวเงิน, หุนสวน, บริษัท. 

กระทรวงมหาดไทย 

27. พรบ. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
      2497 และ พรบ.วาดวยการจดัสรร 
      ที่ดิน พ.ศ.2543 

การดําเนินการท่ีเก่ียวของกับที่ดิน กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

28. พรบ. โรงแรม พ.ศ.2495 และ 
       แกไข พ.ศ.2547 

การขออนุญาต การอนุญาต การดําเนินกิจการ การเพิก
ถอนใบอนุญาต 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

29. พรบ. สถานบริการ พ.ศ.2509 
การขออนุญาต ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตสถาน
บริการ 

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

30. พรบ.โรคระบาดสัตว 2499 แกไข 
      เพ่ิมเติม 2542 

การปองกันควบคุมโรคระบาดสัตว, กําหนดเขตปลอดโรค,
เขตโรคระบาด, การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว,  

กรมปศุสัตว 

31. พรบ. ปรับปรุงพันธุสัตว 2509 การบํารุงรักษาพันธุปศุสัตว และสัตวพาหนะ กรมปศุสัตว 
32. พรบ.สถานพยาบาลสัตว 2533 การควบคุมและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว 
33. พรบ. ควบคุมโรคพิษสุนัขบา2535 การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา กรมปศุสัตว, กระทรวง

สาธารณสุข 
34. พ.ร.บ.ปุย  พ.ศ. 2550 การอนุญาต การขึ้นทะเบียน การจําหนาย สารอินทรีย

หรืออนินทรีย สําหรับใชเปนธาตุอาหารแกพืช 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

35. พรบ.วัตถุอันตราย 2535 การดําเนินการวัตถุอันตรายท่ีเก่ียวกับ การควบคุม การ
ผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การมไีวใน
ครอบครอง   
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ที่เปนผูรกัษาการตาม
กฎหมาย 

36. พรบ.พันธุพืช 2535, พรบ.เมล็ดพันธุ
ควบคุมเมล็ดพันธุ 29 ชนิด พ.ศ. 2542 

การสงเสริม ใหมี การปลูกเลี้ยงและขยายพันธุพืชปา 
นอกเหนือจากวิธีทางธรรมชาติ จึงไดมีการเพิ่มเติมการ
ควบคุมการนําเขา-สงออก นําผาน  ตลอดจนการขึ้น
ทะเบียน สถานที่เพาะเลี้ยงพืชตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

37. พรบ.กักกันพืช พ.ศ. 2542 การกักกันพืชเพื่อควบคุมการระบาดและการแพรกระจาย
ของโรคพชื 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

38. พรบ.ควบคุมยาง 2542 คณะกรรมการยาง, การขอ และออกใบอนุญาต, ผูรับ
ใบอนุญาต 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

39. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว    
ปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

การสงวนและคุมครองสัตวปา กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมจังหวัด 

40. พรบ.ประมง พ.ศ.2490 การควบคุม การสวงน และการจับสัตวนํ้า และพืชพันธุ กรมประมง 
41. พรบ.วิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 การจดทะเบียนวิสาหกิจและการสงเสรมิวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร 
42. พรบ.นโยบายการทองเที่ยว 

แหงชาติ พ.ศ.2551 
การกําหนดนโยบายการทองเท่ียว  การแตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว และกองทุนสงเสรมิ
การทองเที่ยวไทย 

กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา 

43.  พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2505 ศาสนสถาน ศาสนสมบัติ  สํานักงานพระพทุธศาสนา
จังหวัด 

44.  พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550 กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานกลางของ
รัฐ ในการดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ 

สํานักงานสถิติจงัหวัด 

45.  พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ. 2522 

 
การดําเนินการทางทะเบียน ภาษี ใบอนุญาต และการ
ตรวจสอบสภาพรถ 

กรมการขนสงทางบก 

 
46.  พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ.2522 การจัดระเบียบ ควบคุม และกํากับดแูลดานการขนสงทางบก กรมการขนสงทางบก 
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ข. ความสัมพันธภายในภายนอกองคกร 

(6) โครงสรางองคกร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด 

 
 

โครงสรางองคการ 

จังหวัดระยอง

(ผูวาราชการจังหวดัระยอง) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

(รองผูวาราชการจงัหวัดระยอง) (รองผูวาราชการจงัหวัดระยอง) 

ราชการบรหิารสวนภูมิภาค 
จํานวน..32..สวนราชการ 

ราชการบรหิารสวนกลาง 
จํานวน..46..สวนราชการ 

สํานักงานจังหวดั 

สนง.คลังจงัหวัด 

สนง.ขนสงจังหวัด 

สนง.อุตสาหกรรม

สนง.แรงงานจังหวดั 

สนง.จัดหางานจังหวัด 

สนง.ประกันสังคม

สนง.บังคับคดีจังหวัด 

สนง. คุมประพฤติ

สนง.พาณชิยจังหวดั 

สนง.พลังงานจงัหวัด 

สนง.ทองถ่ินจังหวดั 

สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง

สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงาน

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ที่ทําการปกครองจงัหวัด อําเภอ 8 อําเภอ 

สนง.พัฒนาชุมชน

สนง.เกษตรจงัหวดั 

สนง.สาธารณสุข

สนง.ประมงจังหวดั 

สนง.ปศุสัตวจังหวดั 

สนง.ท่ีดินจังหวัด 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง

สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัด 

สนง.สหกรณจังหวดั 

สนง.ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 

สนง.สถิติจังหวัด 

สนง.ประชาสัมพนัธจังหวัด 

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 

สนง.พระพทุธศาสนาจังหวดั 

สนง.ทองเท่ียวและกีฬาจงัหวัด 
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วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีของจังหวัด ประกอบดวย 
 

1. การประกาศนโยบายการกํากับดูแลองคที่ดีของจังหวัดระยอง 

2. การจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงจังหวัดระยองครบทั้ง 4 ดาน 

3. การจัดระบบความควบคุมภายในตามแนวทาง คตง. 

4. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในภาคราชการตามทีค่รบบัญชีกลางกําหนด 

5. การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2552-2555) 

6. การตรวจราชการ 

7. ศูนยดํารงธรรมจังหวัดระยอง 

 

(7) สวนราชการหรือองคกรที่เก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันมีหนวยงาน
ใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 

-  ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 
-  มีแนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันอยางไร 
 

สวนราชการ / 
องคกรท่ีเกี่ยวของ 

(ยุทธศาสตร/พนัธกิจ) 

บทบาทหนาที ่
ในการปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงานรวมกนั 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหวางกนั 

1. ดานอุตสาหกรรม 
1.1 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

1.การขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน 
2. กํากับดูแล มลภาวะจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- ถูกตอง รวดเร็วและทันเวลา 
- ทันเหตุการณ และเปนไปตาม
กฎหมาย 

- หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 

1.2 การนิคมอุตสาหกรรม 
 

- การขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานในพื้นที่นิคมอุสาหกรรม 
- กํากับดูแล มลภาวะจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่นิคม
อุสาหกรรม 

- ถูกตอง รวดเร็วและทันเวลา 
- ทันเหตุการณ และเปนไปตาม
กฎหมาย 
 

- หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 

1.3 BOI 
 

- สงเสริมการลงทุน 1. กําหนดประเภทกิจการทีจ่ะ
สงเสริมการลงทุน 
2. กําหนดพื้นท่ีที่จะใหการ
สงเสริมการลงทุน 
3. กําหนดขั้นตอนการใหบริการ 

- หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 
- มีการประชาสัมพนัธทางสือ่ตางๆ 
เชนเว็บไซต แผนพับ  จัดสัมมนา 

1.4 กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม มีแผนการฝกอบรม สัมมนาท่ี
ชัดเจน 

- หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 
- ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เชน 
เว็บไซต แผนพับ เอกสาร 



 11
สวนราชการ / 

องคกรท่ีเกี่ยวของ 
(ยุทธศาสตร/พนัธกิจ) 

บทบาทหนาที ่
ในการปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงานรวมกนั 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหวางกนั 

1.5 กรมสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) 

พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม 
SMEs 

มีแผนการฝกอบรม สัมมนาท่ี
ชัดเจน 

- หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 
- ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เชน 
เว็บไซต แผนพับ เอกสาร 

1.6 สํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

1. กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
2. สงเสริมโรงงานอตุสาหกรรมเขา
สูมาตรฐานสากล 

1. จัดหาที่ปรึกษาเพื่อชวยเหลือ
โรงงานอุตสาหกรรม 
2. สงเสริมหนวยรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม 

- หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 
- ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เชน 
เว็บไซต แผนพับ เอกสาร 

2. ดานเกษตรกรรม 
2.1 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 

สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปให
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
 

1. ถายทอดเทคโนโลยีสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูปใหปลอดภัย ไดมาตรฐาน 
2. ตรวจประเมินและรับรอง
ฟารมใหไดมาตรฐาน 

 - หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 
 - จัดประชุม อบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผาน
ทางสือ่ตางๆ 
 - คูมือมาตรฐานฟารม  

3. ดานการทองเท่ียว 
3.1 สํานักงาน ททท. 

1.  พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
การทองเที่ยว 
2.สงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

1. มีมาตรฐานดานราคา ความ
ปลอดภัย และคุณภาพการ
ใหบริการ 
2. การเขาถึงขอมูลดานการ
ทองเที่ยว/ทีพั่กไดอยางรวดเร็ว
และเปนปจจุบัน 

 - หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 
- จัดอบรม คูมือการปฏิบัติงาน  
แผนพับ ประชาสัมพันธ   

3.2. สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬา & อปท. 
 

1. พัฒนาและสงเสรมิแหลง
ทองเที่ยวใหมีศักยภาพ 
2.การพฒันาบุคลากรที่เก่ียวของ
กับการสงเสริมการทองเท่ียว 

1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวแบบ
ย่ังยืน ควบคูกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 

- หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 
 

4. พันธกิจที่เก่ียวของ 
4.1 หนวยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวของ 

1. สนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบาย  และแกไขปญหาในพื้นท่ี 
 

1. ถูกตองและรวดเรว็ตาม
สภาพการณ 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- หนังสือราชการ เว็บไซต e-mail 
โทรศัพท Fax การประชุมรวมกัน 
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(8)    -  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 

 -  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ีมีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ
อะไรบาง (#)  

              -  แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันคืออะไร (#) 
 

กลุมผูรับบกลุมผูรับบริการริการ บริการที่ใหบริการที่ให ความตองการความตองการ//  
ความคาดหวังความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหวางกันสื่อสารระหวางกัน 

1. ประชาชนทีม่ารบั 
บริการภาครัฐบริการภาครัฐ 

มีการจดับริการ 
สาธารณะสาธารณะ 

รวดเร็วรวดเร็ว  ถูกตองโปรงใสถูกตองโปรงใส  เปนเปน
ธรรมธรรม  มีคุณภาพมีคุณภาพ และรับฟง และรับฟง
ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ 

ติดตอโดยบุคคล 
เอกสาร หนังสือ 
ราชการราชการ  เว็บไซตเว็บไซต  คูมือคูมือ 

2.หนวยงานภาครัฐ/ 
ผูประกอบการ/ 
ภาคเอกชนภาคเอกชน 

สงเสริมพฒันา กํากับ 
ดูแล ใหเปนตาม 
กฎหมายกฎหมาย 

รวดเร็วรวดเร็ว  ถูกตองโปรงใสถูกตองโปรงใส  เปนเปน
ธรรมมีคุณภาพธรรมมีคุณภาพ และรับฟง
ขอเสนอแนะ 

ติดตอโดยบุคคล 
อบรมเอกสาร หนังสือ 
ราชการราชการ  เว็บไซตเว็บไซต  คูมือคูมือ 

33..  ประชาชนประชาชน 1. สงเสริม พฒันาและ 
สรางกระบวนการ 
เรียนรู ดานการเกษตร
ทองเที่ยว ดาน 
อุตสาหกรรม ใหได 
มาตรฐาน 
2. ปองกัน ควบคุม 
กํากับดูแล ทางดาน 
สังคมและ 
สภาพแวดลอมเพื่อให 
ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ด ี

ถูกตอง ปลอดภัย ได 
มาตรฐาน 
เปดโอกาสประชาชนมีสวนรวม 

ติดตอโดยบุคคล 
อบรมเอกสาร หนังสือ 
ราชการ เว็บไซต คูมือ 
แผนพับ 
ประชาสัมพันธ 

 

 
2. ความทาทายตอองคกร 
 เปนการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญในเชิง
ยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 
ก. สภาพการแขงขัน 

(9) - สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด  
(ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด  
- ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร  
 
ประเภทการ
แขงขัน 

คูแขง ประเด็นการแขงขัน ผลการดําเนนิงานใน
ปจจุบันเทียบกับคูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหประสบ
ผลสําเร็จ 
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ประเภทการ
แขงขัน 

คูแขง ประเด็นการแขงขัน ผลการดําเนนิงานใน
ปจจุบันเทียบกับคูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหประสบ
ผลสําเร็จ 

จ. ตราด 1. การสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรียใหได
ใบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียและ
สงเขาประกวดใน
ระดับเขต 

- จังหวัดตราดไดรับรางวัลที่1 
ในการประกวดเกษตรกร
ดีเดน ดานเกษตรอินทรีย 
ระดับเขต 

1.1 เกษตรกรมีความมุงมั่นศึกษาหา
ความรูดานเกษตรอินทรียจากแหลง
ตางๆ 
1.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการ
สนับสนุนดานการผลิตและการตลาด 

จ. จันทบุรี 2. การสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

- จังหวัดมีแหลงทองเที่ยวท่ีมี
ชื่อเสียงแตปจจุบันมีสภาพ
เส่ือมโทรม เม่ือเทียบกับ
จังหวัดใกลเคียง 

2.1 การแกไขปญหาบนพื้นที่เกาะ
เสม็ดแบบบูรณาการ ทั้งระบบการ
บริหารจัดการและกอสรางปรับปรุง
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 
2.2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของ
หาดแมราํพงึ ดูแลไมใหมีการบุกรุก
พ้ืนท่ีและฟนฟูการประมงพื้นบาน 

ภายในประเทศ 

 
- 

3. การทําใหพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเปนเมือง
นาอยู(Eco Industrial 
Town) 

- จังหวัดจะเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและบูรณาการ
ความชวยเหลือจาก
สวนกลาง(กรณีทีเ่กินอํานาจ
หรืองบประมาณของ อปท.) 

3.1 การเดินหนาแกไขปญหาท่ีจะเกิด
จากการพฒันาอุตสาหกรรม เชน 
การสํารวจจาํนวนประชากรแฝง เพ่ือ
เปนขอมูลในการวางแผนพฒันาและ
งบประมาณทีเ่ก่ียวของในพื้นท่ี การ
จัดทําผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชมุชนจงัหวัด
ระยอง และการดแูลสขุภาพเน่ืองจาก
ปญหามลภาวะ เปนตน 

ภายนอกประเทศ - 
 

(10)      - ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันคืออะไร  
     - ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร  
 

ปจจัยแตละดาน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซึ่งมีผลกระทบตอสภาพการแขงขนั 

      1. ปจจัยภายใน การปฏิรูประบบราชการทําให   
- อัตรากําลงับุคลากรขาดแคลน 
- ขอจํากัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ และองคความรูท่ีจําเปนอยางตอเน่ือง  
- นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริหารในจังหวัด  
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานที่ตอเน่ือง 
-  การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง 

2. ปจจัยภายนอก - ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ความตองการและความคาดหวังของคนในสังคมเพิ่มสูงขึ้น  
- การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล  
-  ความไมมั่นคงทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ 



 14
(11) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง  
(12) ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี) 
 

ประเภทการแขงขนั  คูแขง  แหลงขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ และขอมูลเชิง

แขงขนั 

ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูล 

1. การแขงขันภายในประเทศ 
 

จังหวัดในกลุมจงัหวัด 
5.1 (ชลบุรี จันทบุรี 
ตราด) 
 

1. รายงานประจําป  
2. website ของจังหวัด 
3. การติดตอขอขอมูล
โดยตรง  

ขาดการกาํหนดวิธปีฏิบัติในการเก็บขอมูลที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไมมีขอมูล
เปรียบเทียบตามทีต่องการ เพราะระบบการ
จัดเก็บขอมูลแตกตางกัน  

2. การแขงขันภายนอก
ประเทศ 

ยังไมไดพิจาณาคูเทยีบเพื่อการแขงขันภายนอกประเทศ จงัหวัดระยองจะไดดาํเนินการในโอกาสตอไป 

 
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(13) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#) 
- ความทาทายตามพันธกิจ 
- ความทาทายดานปฏิบัติการ  
- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 
 

ความทาทายเชิง
ยุทธศาสตร 

ส่ิงที่ทาทาย 

ดานพันธกิจ 
 

1. การดําเนินการกํากับควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติไดตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม  เพ่ือความ
ปลอดภัยตอประชาชน 
2. การสงเสริมการกระจายตลาดและผลกัดันราคาสินคาเกษตรที่มีใบรับรองคุณภาพสินคา 
3. การเสริมสรางความมั่นใจและมีหลักประกันกับนักทองเที่ยว เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ดานปฏิบัติการ 
 

1. การสงเสริมใหสวนราชการในจังหวัดระยอง เปนองคกรแหงการเรียนรู มีศักยภาพสูงและใหบริการ
ประชาชนอยางมีคุณภาพ 
2. รับฟงความคดิเห็นและเปดโอกาสใหประชาชยผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการพฒันาระบบราชการ 

ดานทรัพยากรบุคคล 
 

1. นําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชเปนแนวทางในการพฒันางาน และพิจารณาความดีความชอบ
ในการปฏิบัติราชการ 
2. พัฒนาบุคลากรตามแนวทางแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล  
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการ
ที่ดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง (#) 
 

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ 
1. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการประจําจังหวัดเพ่ือนําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงคุณภาพการบริการใหดีข้ึน อยางนอยหนวยงานละ 1 กระบวนงาน 
2. ยึดหลักการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูนําการขับเคล่ือน

วาระสําคัญของจังหวัด ตามวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
3. ผลักดันในสวนราชการประจําจังหวัด เห็นความสําคัญของการใช PMQA เปนเครื่องมือในการ

พัฒนาองคการอยางคอยเปนคอยไปและมีความตอเนื่อง เชน นโยบายในการกํากับดูแลองคกรที่ดี 
ระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เปนเครื่องมือชวยสื่อสาร
และเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
เชน ระบบ e-office เปนตน 

 
(15) ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยนความรูอยางไร (#) 

จังหวัดมีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการ
ท่ีดีอยางตอเน่ือง และมีแนวทางในการเรียนรูภายในจังหวัดรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรูดังนี้ 
 

แนวทางในการเรียนรูขององคกร  

11..  สรางกระบวนการจัดการความรูโดยจัดต้ังคณะทํางาน สรางกระบวนการจัดการความรูโดยจัดตั้งคณะทํางาน KKMM  TTEEAAMM  จํานวน จํานวน 4 4 ทีม เพ่ือรวบรวมองคทีม เพ่ือรวบรวมองค
ความรูใหมท่ีตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรท้ัง ความรูใหมท่ีตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 4 4 ประเด็น ทําใหเกิดการพัฒนาความรูเพ่ือนําไปสูประเด็น ทําใหเกิดการพัฒนาความรูเพ่ือนําไปสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  

22..  การจัดทําคูมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนที่การจัดทําคูมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนท่ี
ตอบสนองประเด็นตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

33..  การคัดเลือกและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาการคัดเลือกและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด นํามาเผยแผทางเว็บไซคจังหวัด นํามาเผยแผทางเว็บไซคของจังหวัด โดยคํานึงถึงความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย และของจังหวัด โดยคํานึงถึงความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย และ
พรอมใชงานอยูเสมอพรอมใชงานอยูเสมอ  


