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บญัชีมอบหมายใหห้น่วยงานดําเนนิการตามเกณฑ์การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
จังหวดัราชบรุ ีประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
หมวด 1 การนําองค์กร 
 

เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
LD 1 

การกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน 
ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์หรือผลการดําเนินการที่

คาดหวังขององค์การ 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ประชุมทบทวนทิศทางขององค์การปีที่ผ่านมา ให้
สอดคล้องพันธกิจ/ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผูส้่วนได้
ส่วนเสีย พร้อมทั้ง สื่อสารทศิทางองค์การและสรุปผลการรับรู้ เข้าใจ และ
นําไปปฏิบัติของบุคลากร 
- ทุกส่วนราชการ ต้องนําแบบสํารวจการรับรู้ทิศทางขององค์การที่จังหวัด
จัดทํา ไปประเมินบุคลากรของตนเอง 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรุปผลการดําเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 

LD 2 
การมอบอํานาจและการเพิ่มอํานาจใน

การตัดสินใจ 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ดําเนินการ มอบอํานาจและการเพิ่มอํานาจในการ
ตัดสินใจ เมื่อผูบ้ริหารได้มีการมอบอํานาจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอํานาจนําไปปฏิบัติ 
- ทุกส่วนราชการ รายงานผลการมอบอํานาจ 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี รายงานสรุปผลภาพรวมของการมอบอํานาจและ
ปัญหาที่เกิดขึน้ต่าง ๆ ในรอบปี ต่อผู้บริหาร 

LD 3 
ส่งเสริมใหม้ีกระบวนการ
และกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
และสร้างความผูกพัน 

ภายในองค์การ 

- คัดเลือก สภากาแฟ และ จังหวัดเคลื่อนที่ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทุก
หน่วยงานในจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้เกดิกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และ
ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่ไปทาํกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ เก็บข้อมูลและ
เอกสาร รูปถ่าย กิจกรรม 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี และที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี สรุปผลการ
ดําเนินงานภาพรวม พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 

LD 4 
การกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
และ ระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรปุแนวทาง / หลักเกณฑ์การคดัเลือกตัวช้ีวัดที่
สําคัญ และจัดลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัด โดยเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับข้อมูลในอดีต และเป้าหมายที่กําหนด  
- จัดทําแผนการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดมี โดยมี คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นผู้ติดตามประเมินผล 
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรปุผลการดําเนินงานติดตามตัวช้ีวัด พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 

LD 5 
การกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดี 

(Organizational 
Governance ; OG) 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ดําเนินการ ทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี ปี 2554 พร้อมทั้ง สื่อสาร มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม และ
ตัวช้ีวัดในการวัดผลการดําเนินงาน OG ปี 2555  
- ทุกส่วนราชการ ดําเนินการตามนโยบาย OG และรายงานผลการ
ดําเนินงานให้จังหวัดตามแบบรายงาน 
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เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรุปรายงานผลภาพรวมของการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของมาตรการ/โครงการ OG พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

LD 6 
การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีตาม
แนวทางของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 

- มอบหมาย สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี โดยใช้แนวทางการดําเนินงาน
ควบคุมภายในของปี 2554 พร้อมรายงานการควบคุมภายในตามแบบที ่
คตง. กําหนด (ปย.1 ปย.2 ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส.) และรายงานผลการ
วิเคราะห์จุดอ่อน ความเสี่ยง ของระบบการควบคุมภายในตามแบบฟอร์ม 2 
ให้ ก.พ.ร.  
- ทุกส่วนราชการ ทําตามแบบประเมินควบคุมภายในที่ คตง. กําหนด  
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ประสานในภาพรวมการควบคุมภายใน 

LD 7 
วิธีการหรือมาตรการในการ
จัดการผลกระทบทางลบที่

เกิดขึ้นต่อสังคม 

- คัดเลือกมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ คือ มาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก มอบหมาย สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 
 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 

เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
SP 1 

การกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม ในการ
จัดทําแผน 4 ปี และแผนปี 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี กําหนดขั้นตอน/กิจกรรม กรอบเวลา และ
ผู้รับผิดชอบใน การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

SP 2 
การนําปัจจัยที่สําคัญมาวิเคราะห์

ประกอบการจัดทําแผน 4 ปี และแผน
ปี 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี นําปัจจัยภายในและภายนอกที่สําคัญมาวิเคราะห์ 
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

SP 3 
การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผน 4 
ปี และแผนปี 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ทบทวนแผนกลยทุธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด และ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
- จัดทําแผนกลยทุธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม ทั้ง 3 ด้าน 

SP 4 
การส่ือสารและทําความเข้าใจเรื่อง
ยุทธศาสตร์และการนําไปใช้กับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรุปหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรม / โครงการทีม่ี
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
- กิจกรรมทีม่ีวิธีการปฏิบัติดีที่สุด (Best Practice) คัดเลือก โครงการพัฒนา
ฟาร์มเลี้ยงแพะมาตรฐาน ของ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
- มอบหมาย สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ดําเนินการตามเกณฑ์ 
ประกอบด้วย สื่อสารและทําความเข้าใจ เรือ่งยุทธศาสตร์และการนําไปใช้ กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

SP 5 
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ

เป้าหมายระดับจังหวัดลงสู่
ระดับส่วนราชการประจํา

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ดําเนินการ ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับ
จังหวัดลงสู่ระดับส่วนราชการประจําจังหวัด  
- ทุกส่วนราชการดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
- การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับบุคคล มอบหมายหน่วยงานนําร่อง จํานวน 5 
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เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
จังหวัด และลงสู่ระดับบุคคล หน่วยงาน ได้แก่ 

1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  
2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  
3) สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี  
4) สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี  
5) สํานักงานจังหวัดราชบุรี 

SP 6 
การจัดทํารายละเอียด
โครงการ เพื่อใช้ในการ

ติดตามผลการดําเนินงาน 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี จัดทํารายละเอียดโครงการ เพื่อใช้ในการติดตาม
ผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวน 18 โครงการ 

SP 7 
การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรปุหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
เพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
- คัดเลือกโครงการเพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง จาํนวน 3 โครงการ 
ได้แก่  
1) โครงการเพิ่มผลผลิต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดี 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  
2) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรม
ก่อสร้างถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดราชบุรี  
3) โครงการอนุรักษ์คูคลองฟื้นฟูวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ อําเภอดําเนินสะดวก  
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด     
จึงไม่มีโครงการที่จะมาวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง   
- มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดําเนินการ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO ดําเนินการตามแผน สรุปผลการดําเนินงาน และ
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนภายในห้วงเวลาที่กําหนด 

 
 
หมวด 3 การให้ความสําคญักับผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
CS 1 

การกําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี นําผลจากการทบทวนมาสรุปกลุ่มผู้รับบริการ
และ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย กลุ่มผู้รับบริการ  
ทั้งหมด   4 กลุ่ม และ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด 3 กลุ่ม 

 
CS 2 

ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

- ทุกส่วนราชการ รายงานสถิติจํานวนเรื่อง/ข้อมูลของช่องทางการรับฟัง 
และเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการ
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เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
ส่วนเสีย เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุง
และเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ 

ปรับปรุงการทํางานผ่านช่องทางต่าง ๆ 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี รายงานสรุปผลภาพรวมของการใช้ช่องทางต่าง ๆ 
ในรอบปี เสนอต่อผู้บริหาร 

CS 3 
ระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและ
จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ 

ข้อคิดเห็น/คําชมเชย 

- จังหวัดมีระบบในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คําชมเชย โดยวัดผลจากการดําเนินงานของ ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ สํานักงานจังหวัดราชบุรี  
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี กําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

CS 4 
การสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ทุกส่วนราชการ แสดงรูปแบบเครือข่าย และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
เครือข่าย โดยจําแนกกลุ่มผู้รบับริการ พร้อมทั้ง รายงานกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี รายงานสรุปผลภาพรวมของการสร้างเครือข่าย ใน
รอบปี เสนอต่อผู้บริหาร 

CS 5 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่าน
กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการที่เชื่อมโยง
หรือเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ มอบหมาย สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยแสดงให้เห็นถึงการกําหนดกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
กําหนดช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะทีก่ลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ อย่างน้อย 3 ช่องทาง รวมทั้ง
สรุประดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของส่วนราชการ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
- ทุกส่วนราชการ แสดงกรอบแนวคิดหรือแนวทางในการส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมของประชาชน  

CS 6 
การวัดทั้งความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

- ทุกส่วนราชการ นําแบบสํารวจความพึงพอใจและความไมพึ่งพอใจของผู้รับ 
บริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จังหวัดราชบุรี ปี 2555 ไปประเมินผล พร้อม
ทั้ง สรุปผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย และระบุการนําผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน   
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี รายงานสรุปผลภาพรวมของการสํารวจความพึง
พอใจและไม่พึงใจในภาพรวมของจังหวัด  

CS 7 
การกําหนดมาตรฐานการให้บริการ 

และจัดทําคู่มือการทํางานของ
บุคลากรในการให้บริการ 

- ทุกส่วนราชการ จัดทําแผนภูมิและคูม่ือการการติดต่อราชการ/การ
ให้บริการ และประกาศให้ผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทราบ หน่วยงาน
ละ 1 กระบวนงาน 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี รายงานสรุปผลภาพรวมของการกําหนดมาตรฐาน
การให้บริการ 
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หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
 

เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
IT 1 

มีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ

ทันสมัย 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ประสานภาพรวมของข้อมูลผลการดําเนินงาน
ระบบฐานข้อมูล ประจําปี 2555 และข้อมูลย้อนหลังอยา่งน้อย 3 ปี 
- ทุกส่วนราชการ นําข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

IT 2 
มีระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด ที่

ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ประสานภาพรวมของระบบฐานข้อมูลรายงาน
ข้อมูลทีส่ําคัญของจังหวัด 45 กลุ่มเรื่อง และรายงานตัวช้ีวัดการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 32 ตัวช้ีวัด (ที่ปรับปรุงใหม่) ครบถ้วนสมบูรณ ์
- ทุกส่วนราชการ นําข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

IT 3 
มีระบบและสามารถคํานวณสถิติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่
ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย 

- มอบหมาย สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี จัดทําสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) ที่ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย โดยต้องดําเนินงานตามขั้นตอน
ที่กําหนดไว้  

IT 4 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างเหมาะสม 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี ดูแลภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ประชาชนสามารถสืบค้นหรือขอข้อมูลได้ และสรุปผลความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาพรวมของจังหวัด ปี 2555 
- ทุกส่วนราชการ วัดผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของจังหวัด  

IT 5 
ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และ    

เตือนภัย (Warning System) ที่บ่งชี้
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี จัดทําระบบการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัย โดย
ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บรหิาร (EIS) เกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) 
เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ํา 

IT 6 
มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปี 2555 และได้ตรวจสอบตามแผน 
รวมทั้ง    การซักซ้อมแผนสํารองในการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT 7 
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ และ

นําแผนไปปฏิบัติ 

- ทุกส่วนราชการ ส่งรายชื่อองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ เพื่อที่จะมา
คัดเลือกจัดทําแผนการจัดการความรู้ของจังหวัด 
- คัดเลือกโครงการเพื่อนํามาจัดทําแผนการจดัการความรู้ จํานวน 3 องค์
ความรู้ จาก 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่  

1) องค์ความรู้เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการประมง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
คือ สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี  

2) องค์ความรู้เรื่อง หลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
คือ สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดราชบุรี  

3) องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านทะเบียนรถระหว่าง
สํานักงานขนส่งจังหวัดและสํานักงานขนส่งสาขา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
คือ สํานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  
- มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดําเนินการ จัดทําแผนการจัดการความรู้ 
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เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
ดําเนินการตามแผน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินการตามแผนภายในหว้งเวลาที่กําหนด 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี รวบรวมจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปี 
2555 ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผน และ
สรุปผลภาพรวมการจัดการความรู้ เสนอต่อผู้บริหาร 

 
 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 

เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
HR 1 

การกําหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก 
และความพึงพอใจ ของบุคลากร 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี นําผลจากการทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก
มาจัดทําแผนสร้างความผาสุก ประจําปี ๒๕๕๕  
- ทุกส่วนราชการ ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากร ตามแบบที่กําหนด 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรุปผลการดําเนินงานการสร้างความผาสุก พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 

HR 2 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็น

ธรรม 

- จังหวัดต้องมีระบบการประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคลากรที่มี
ประสิทธิผลและเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมนิให้บุคลากรนัน้
ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มอบหมาย สํานักงานจังหวัดราชบุรี 
- ทุกส่วนราชการ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร และบคุลากรทั้งหมดจะได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และมีการ
แจ้งผลการปฏบัิติงานให้กับบุคลากรทราบ  

HR 3 
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว้ใน SP 3 

ไปปฏิบัติ 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สื่อสารให้ทุกฝ่ายที่เกีย่วข้องได้รับทราบ แผนปฏิบัติ
การการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่
ครอบคลุมแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วย และนํา
แผนไปปฏิบัติ  
- ทุกส่วนราชการ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบุคคล เพื่อสรุปผลภาพรวม
ต่อไป 
- ทุกส่วนราชการ สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 
ในประเด็นต่างๆ ตามแบบที่กําหนด เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานต่อไป 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 

HR 4 
ระบบการประกันคุณภาพของการ

ฝึกอบรม 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สื่อสารหลักเกณฑป์ระกันคุณภาพของการฝึกอบรม
ที่ผ่านการทบทวนแล้วให้กับทุกส่วนราชการรับทราบ และนําไปปฏิบัติ  
- ทุกส่วนราชการ รายงานผลการดําเนินงานกลับมาที่จังหวัด เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 
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HR 5 
ระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือ

ทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัด 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี จัดทําแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผน และรายงานผลการดําเนินการในภาพรวม พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 
- ทุกส่วนราชการ มีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้และทกัษะระหว่างบุคลากร 
พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
 

เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
PM 1 

การกําหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 
จากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ       

ความต้องการของผู้รับบริการ และ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สํานักงานจังหวัดราชบุรี สรุปผลการกําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจาก
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด 
- คัดเลือก กระบวนการที่จะดําเนินการในปี 2555 ประกอบด้วย 
กระบวนการสร้างคุณค่า ๓ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน 1 
กระบวนการ ได้แก่ 

1) กระบวนการเพิ่มผลผลิต (Productivity) กระบวนการย่อย การแก้ไข
ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี  

2) กระบวนการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของประชาชน กระบวนการย่อย 
พัฒนาคุณภาพอาหาร ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดราชบุรี  

3) กระบวนการสาธิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าสนบัสนุนแหล่งทอ่งเที่ยว 
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงาน
พลังงานจังหวัดราชบุรี  

4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการย่อย การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตก
ลงราคา เป็นกระบวนการสนับสนุน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานกังาน
คลังจังหวัดราชบุรี 
- คัดเลือก กระบวนการออกใบอนุญาตยา เป็นกระบวนงานหลักของจังหวัด
ราชบุรี ในการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

PM 2 
จัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของ 
กระบวนการที่สร้างคุณค่า 

- จัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของ กระบวนการที่สร้างคุณค่าจาก ความต้องการ
ของผู้รับบริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนด ด้านกฎหมาย และข้อกําหนดที่
สําคัญที่ช่วยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรอืปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า รวมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
กระบวนการ มอบหมายหน่วยงาน จํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  
2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  



- 8 - 
 

เกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงาน/การดําเนนิงาน 
3) สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี  
4) สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี  

PM 3 
การออกแบบกระบวนการจาก 
ข้อกําหนดที่สําคัญใน PM 2 

- มอบหมายหน่วยงาน ตาม PM 2 ออกแบบกระบวนการจาก ข้อกําหนดที่
สําคัญใน PM2 และนําปัจจัยเกี่ยวข้องที่สําคัญ มาออกแบบกระบวนการ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และปรับปรุง กระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง  

PM 4 
ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น 

- จัดทําระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ ต่อการ
จัดการกระบวนการ ในภาพรวม เพื่อให้ดําเนินการได้ต่อเนื่อง มอบหมาย 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

PM 5 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และ

กระบวนการสนับสนุน 

- มอบหมายหน่วยงาน ตาม PM 2 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดย มีวิธีการในการนำ
มาตรฐานการปฏิบัติการดังกล่าวให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ 

PM 6 
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน

บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ทุกส่วนราชการ ดําเนินงานการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการดําเนินการดีขึ้น และป้องกัน ไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด การทํางานซ้ําและความสูญเสยี โดยนําผลการสํารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ปี 2554 มาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนงาน 

 


