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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
                      ลักษณะส ำคัญขององค์กำร คือ ภำพรวมของส่วนรำชกำร ส่ิงส ำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ
วิธีกำรด ำเนินงำนและควำมท้ำทำยส ำคัญท่ีส่วนรำชกำรเผชิญอยู่              
 
1. ลักษณะองค์การ  
 
 จังหวัดอุดรธานีต้ังอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นท่ีลุ่มแม่น้้าโขง 
เดิมพื้นท่ีเมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเด่ือหมากแข้ง ซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมื องเวียงจันทน์ 
อาณาจักรล้านช้าง เมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของ
มณฑลอุดรอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลท่ี 4 ปี พ .ศ . 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งทรงเป็นข้าหลวงใหญ่ส้าเร็จราชการ
แทนพระองค์ปกครอง มณฑลอุดร ในสมัยท่ีมีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กรุงรัตนโกสินทร์ 
เมืองอุดรธานีเกิดจากรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในพื้นท่ีมณฑลอุดร (มณฑลลาวพวน) คือ เมืองกุมภวาปี 
เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเด่ือหมากแข้ง มีอาณาเขตปกครอง
กว้างใหญ่ท่ีสุดในประเทศ จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี
ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) มีสภาพภูมิประเทศท่ีอุดม
สมบูรณ์ และมีแหล่งอารยธรรมท่ีเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลก  ปัจจุบันอุดรธานีเป็น
ศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง เช่ือมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
    (1) พันธกิจหรือหน้ำท่ีตำมกฎหมำย 
                ค าถาม 

-  พันธกิจหรือหน้ำท่ีหลักตำมกฎหมำยของส่วนรำชกำรคืออะไรบ้ำง  
ค าตอบ  
อ้านาจหน้าท่ีของจังหวัดอุดรธานี ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

2534 และแก้ไขเพิ่มเติม  
             มาตรา 52/1  

 1) น้าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น

ธรรมในสังคม 
 3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อย

โอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 
รวดเร็วมีคุณภาพ 

 5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
สามารถด้าเนินการตามอ้านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้มีขีดความสามารถ
พร้อมท่ีจะด้าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงทบวง กรม 
           6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐมอบหมายหรือท่ีมีกฎหมายก้าหนด  
             มาตรา ๕๕ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าว ในมาตรา๕๔ให้มีปลัด
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ้าจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆส่งมาประจ้าท้าหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดและมีอ้านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด
กระทรวงทบวงกรมนั้นในจังหวัดนั้น      
             มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจและหน้าท่ีดังนี้ 
            ๑) บริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและตาม
แผนพัฒนาจังหวัด 
            ๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมมอบหมายหรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
            ๓) บริหารราชการตามค้าแนะน้าและค้าช้ีแจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อ
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค้าส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
         ๔) ก้ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่ง
ประจ้าอยู่ในจังหวัดนั้นยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครูให้
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค้าส่ังของกระทรวง ทบวง กรมหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระท้าใดๆของข้าราชการใน
จังหวัดท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค้าส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๕) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ        
ฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือ
ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
          ๖) เสนองบประมาณต่อกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องหรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณต่อส้านัก
งบประมาณตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
           ๗) ก้ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
          ๘) ก้ากับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจในการนี้ 
ให้มีอ้านาจท้ารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
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๙) บรรจุแต่งต้ังให้บ้าเหน็จและลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตาม
กฎหมายและตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดี มอบหมาย 

พันธกิจตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี 
1) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
2) ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
๓) พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 
ค าถาม 
-  ความส้าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าท่ีต่อความส้าเร็จของส่วน

ราชการคืออะไร  
  ค าตอบ 
  ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 57 นั้น หากจังหวัดด้าเนินงานได้ส้าเร็จตามมาตรา 57 (1) (2) และ (3) ถือเป็นความส้าเร็จ
ของส่วนราชการ 
 
  ค าถาม 

-  ความส้าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าท่ีต่อความส้าเร็จของส่วน
ราชการคืออะไร  
  ค าตอบ 
  จังหวัดต้องด้าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกฎหมายก้าหนด ท้ังใน
ส่วนของจังหวัด และในส่วนของราชการส่วนภูมิภาค 
 
    (2) วิสัยทัศน์และคำนิยม 
   ค าถาม 

- เป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม ของส่วนรำชกำรท่ีได้ประกำศไว้คืออะไร 

ค าตอบ  

วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงภายในปี ๒๕๘๐” 

เป้าประสงค์หลัก เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

ค่านิยม ค่านิยม 
   อุดรธานีทีม หรือ UDON TEAM ประกอบด้วย 
     (๑)  UNITY           :  มีเอกภาพ 
     (๒)  DEVELOMEMT(Continuous Development) : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     (๓)  OPENMIN   :  เปิดใจให้บริการ (Service Mind) 
     (๔)  NETWORK  :  สานเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     (๕)  TRANPARENTCY       :  ความโปร่งใส 
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     (๖)  EXCELLENCE           :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     (๗)  ACCOUNTABILITY     :  ความรับผิดชอบ 
     (๘)  MORALITY         :  ความมีศีลธรรม 
 

วัฒนธรรม แบบจังหวัด หรือ แบบ CIA  
      - Chief Executive Officer  
      - Integration 
      - Area Base 

มีการปรับรุง/
เปลี่ยนแปลง/
ทบทวน 

มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ 
โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

 
  ค าถาม 

- สมรรถนะหลักของส่วนรำชกำรคืออะไร และมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับพันธกิจ
ของส่วนรำชกำร 

ค าตอบ 

  จังหวัดเป็นส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีบูรณาการภารกิจของส่วนราชการในพื้นท่ีจังหวัด
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวง ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด และกรอบอ้านาจหน้าท่ี ท่ีกฎหมายก้าหนด 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
               ค าถาม 

 - ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในส่วนรำชกำรเป็นอย่ำงไร 
          ค าตอบ 

บุคลากรของจังหวัดอุดรธานีจากส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคท้ัง ๓๓ หน่วยงาน 
ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบราชการซึ่งมีความหลากหลายในด้านสายงานท่ีแตกต่างไปตาม
ลักษณะของงานด้านการปฏิบัติโดยมีบุคลากรภาพรวมทั้งจังหวัด จ้านวนท้ังส้ิน ๕,๔๘๓ คน 

 
ค าถาม 
- มีกำรจ ำแนกบุคลำกรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ำง 
ค าตอบ 
ตารางแสดงจ้านวนบุคลากรแยกตามประเภทประจ้าปี 255๙ 

 

ส่วนราชการ 

 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนบุคลากร 

ประเภท ระดับ คน ร้อยละ 

บริหาร สูง 

ต้น 

1 

3 

0.02 

0.06 
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 อ านวยการ สูง 

ต้น 

44 

12 

0.93 

0.25 

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 

เช่ียวชาญ 

ช้านาญการพิเศษ 

ช้านาญการ 

ปฏิบัติการ 

- 

48 

225 

2,504 

834 

- 

1.01 

4.77 

53.12 

17.69 

ท่ัวไป ทักษะพิเศษ 

อาวุโส 

ช้านาญงาน 

ปฏิบัติงาน 

- 

91 

767 

184 

- 

1.93 

16.27 

16.27 

รวมทั้งสิ้น 4,713 100 

 
ข้อมูลลูกจ้าง/ พนักงานราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 

สายงาน/ อายุ/ วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1. ลูกจ้างประจ้า 451 58.57 

2. พนักงานราชการ 319 41.43 

รวม 770 100.00 

 
ค าถาม 
- อะไรคือข้อก ำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ 
ค าตอบ 
ข้าราชการจะเริ่มต้นใน 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการ เริ่มต้นท่ีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สายงานท่ัวไป เริ่มต้นท่ีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามมาตรฐานต้าแหน่งของ ก.พ. ในส่วนพนักงาน
ราชการมีข้อก้าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาโดยเริ่มต้น คือ ม.6  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
ปริญญาเอก ตามมาตรฐานประจ้าต้าแหน่งของ ก.พ. หรือตามมาตรฐานของหน่วยงาน   และส่วน
ลูกจ้างประจ้า มีข้อก้าหนดพื้นฐาน    ด้านการศึกษาโดยเริ่มต้น คือ ป.6  ม.3  ม.6  ปวช.  ส้าหรับ
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ลูกจ้างช่ัวคราว มีข้อก้าหนดพื้นฐานด้านการศึกษา ตามหน่วยงานก้าหนด ตามความต้องการหน่วยงาน 
ได้แก่ ม.6  ปวช.  ปวส. ปริญญาตรี 

ตารางแสดงระดับการศึกษา แยกตามประเภทข้าราชการ ประจ้าปี 2559 

ประเภทบคุลการ 

จ านวนคนแยกตามระดบัการศกึษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ปวส. ปวช. ม.6 
ต่ ากว่า 
ม.6 

บริหารระดับสูง - 1 - - - - - 

บริหารระดับต้น - 3 - - - - - 

อ้านวยการสูง 1 28 14 - - - - 

อ้านวยการต้น 1 10 - - - - - 

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ - - - - - - - 

วิชาการ เช่ียวชาญ - - 48 - - - - 

วิชาการ ช้านาญการพิเศษ - 72 153 - - - - 

วิชาการ ช้านาญการ 1 395 2,109 - - - - 

วิชาการ ปฏิบัติการ - 31 802 - 1 - - 

ท่ัวไป ทักษะพิเศษ - - - - - - - 

ท่ัวไป อาวุโส - 10 48 29 4 - - 

ท่ัวไป ช้านาญงาน - 21 346 281 109 8 2 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - 2 77 101 4 - - 

พนักงานราชการ - 14 221 71 12 1 - 

ลูกจ้างประจ้า - 1 35 18 48 19 331 

รวม 3 588 3,853 500 178 28 333 

   
 ค าถาม 
- องค์ประกอบส ำคัญท่ีท ำให้บุคลำกรเหล่ำนี้มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเพื่อบรรลุ

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำรคืออะไร 
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ค าตอบ 
ส่วนราชการมีการก้าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน ตามบทบาท

หน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งการท้างานดังกล่าวจะสอดประสานและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส่วนราชการและน้าไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของจังหวัด 

 
ค าถาม 
- ในกำรท ำงำนจ ำเป็นต้องมีข้อก ำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยท่ีเป็นเรื่อง

เฉพำะของส่วนรำชกำรอะไรบ้ำง 
ค าตอบ 
จังหวัดมีการตรวจสุขภาพของบุคลากรเป็นประจ้าทุกปี ในแต่ละหน่วยงาน และมี

มาตรการป้องกันความปลอดภัยตามสภาพความจ้าเป็นของบทบาทหน้าท่ีของส่วนราชการ เช่น การ
ป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร การจัดให้มีเวรยาม รักษาสถานท่ีราชการและ
เฝ้าระวังเหตุด่วนเหตุร้าย การตรวจรถเข้าออกสถานท่ีราชการ การซ้อมแผนอุบัติภัย เป็นต้น 

 
(4) สินทรัพย์ 

ค าถาม 
-  ส่วนรำชกำรมีอำคำรสถำนท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส ำคัญอะไรบ้ำง  
ค าตอบ 

เทคโนโลยี 

1. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์   
2. ระบบการเงินการคลังผ่านระบบ GFMIS  
3. ระบบอินเตอร์เน็ต 
4. ระบบอินทราเน็ต 
5. ระบบ Lan ภายในหน่วยงาน 
6. ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม 
7. ระบบวิทยุส่ือสาร 
8. Program คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการปฏิบัติงาน 
9. ระบบจ่ายคิวอัตโนมัติ 
10. Website จังหวัดอุดรธานี (www.udonthani.go.th) 

อุปกรณ์ 

1. คลินิกเทคโนโลยีเคล่ือนท่ี 
2. มีรถยนต์โมบายเคล่ือนท่ี 
3. รถบรรทุกน้้าบริการผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้้า 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์  
5. โทรศัพท์ 

http://www.udonthani.go.th/
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(5) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ค าถาม 
-  ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ และ

ข้อบังคับท่ีส ำคัญอะไรบ้ำง 
                     ค าตอบ 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบการบริหารราชการ แผ่นดิน - ส้านัก
นายกรัฐมนตรี 

6. โทรสาร 
7. เครื่องถ่ายเอกสาร 
8. เครื่องพิมพ์เอกสาร 
9. วิทยุส่ือสาร 
10. รถยนต์ราชการ 
ฯลฯ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(สถานที่ใหบ้ริการ สถานที่

ท างาน) 

1. มีห้องประชุมหลายห้องพร้อมอุปกรณ์อ้านวยความสะดวก 
2. มีห้องประชุม Teleconference 
3. มีลิฟท์ / บันไดหนีไฟ 
4. ห้องรับแขก ห้องนั่งพักรอ 
5. บริการน้้าด่ืมขณะนั่งรอ 
6. ห้องน้้า 
7. ร้านถ่ายเอกสาร 
8. โทรทัศน์ พัดลม  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ 
9. ร้านอาหาร 
10. โทรศัพท์สาธารณะ 
11. ลานจอดรถ 
12. ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) 
13. ธนาคารกรุงไทย 1 แห่ง 
14. ระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน 
15. ส้านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
2. พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องท่ี 
พ.ศ. 2475 

- ระเบียบ กฎหมายว่าด้วยแบบ แผน 
  วิธีการปกครองท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
  ไทย ยกเว้น  กรุงเทพมหานคร 

- ก.มหาดไทย 

3. ระเบียบส้านักนายก- 
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 

- ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน  
  เอกสารงานธุรการของส่วนราชการ 

- ส้านัก
นายกรัฐมนตรี 

4. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 

- ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการ การ 
  ประพฤติ ปฏิบัติของข้าราชการพล  
  เรือน 

- ส้านัก
นายกรัฐมนตรี 

5. ระเบียบส้านักนายก- 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ 
  จัดจ้าง การเช่า การควบคุม การ  
  จ้าหน่ายของหน่วยงานราชการ 

- ส้านัก
นายกรัฐมนตรี 

6. ระเบียบส้านักนายก- 
รัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

- ระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 

- ส้านัก
นายกรัฐมนตรี 

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว 
สารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ - สนง.คณะกรรม- 
  การข้อมูลข่าวสาร  
  ของราชการ 

8. พระราชกฤษฎีกาการมอบ 
อ้านาจ พ.ศ. 2550 

- แนวทางการมอบอ้านาจ - ส้านักงาน ก.พ.ร. 

9. พระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2490 

การควบคุม ก้ากับ ดูแล การท้าประมง - กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

10. พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

ควบคุม ก้ากับ ดูแลการครอบครองการค้า 
การล่า การเพาะพันธุ์ การน้าผ่าน และ
การเคล่ือนย้ายสัตว์ป่า ( ท่ีเป็นสัตว์น้้า ) 

- ก.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

11. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 

ควบคุมการผลิต แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
จากสัตว์น้้า 

- ก.สาธารณสุข 

12. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
2510 

ควบคุมการมีไว้ใช้ครอบครองการใช้ - ก.สาธารณสุข 

13. พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 

ควบคุมการครอบครองการใช้ - กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

14. พระราชบัญญัติควบคุม     
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2535 

ควบคุมการผลิต การค้า การใช้ - กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
15. พระราชบัญญัติการเดิน 
เรือในน่านน้้าไทย พ.ศ.2456 

ควบคุมการใช้เรือประมงทะเล - ก.คมนาคม 

16. พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2535 

ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ - ก.ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
   

 

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ 
(6) โครงสร้ำงองค์กำร 
        ค าถาม 

- โครงสร้ำงและระบบกำรก ำกับดูแลของส่วนรำชกำรมีลักษณะอย่ำงไร 
         ค าตอบ 
 

 

 

  

  ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนภูมิภาค   ราชการส่วนภูมิภาค 

- ส้านักงานจังหวัดอุดรธานี       
- ท่ีท้าการปกครองจังหวัด         
- สนง.ท่ีดินจังหวัด                             
- สนง.ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัยจังหวัด 
- สนง.ขนส่งจังหวัด  
- สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
- ท่ีท้าการสัสดีจังหวัด             
- สนง.โยธาธิการและผังเมือง               
- สนง.พฒันาชุมชนจังหวัด    
- สนง.บังคับคดีจังหวัด 
- สนง.คุมประพฤติจังหวัด 
- สนง.พลังงานจังหวัด 
- ราชการส่วนกลาง (29) 
- รัฐวิสาหกิจ (9) 

- สนง.ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด    
- สนง.คลังจังหวัด                             
-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด             
- สนง.เกษตรจังหวัด   
- สนง.ปศุสัตว์จังหวัด  
- สนง.ประมงจังหวัด                           
- สนง.สหกรณ์จังหวัด  
- สนง.พาณิชย์จังหวัด               
- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด                                                                      
- สนง.สถิติจังหวัด    
- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน             
- สนง.การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
- ราชการส่วนกลาง (33) 
- รัฐวิสาหกิจ (17) 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(181) 

- สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง 
   แรงงานจังหวัด 
- สนง.ประกันสังคมจังหวัด 
- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง 
  ของมนุษย์จังหวัด 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด   
- สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด  
- สนง.จัดหางานจังหวัด 
- สนง.แรงงานจังหวัด              
- ราชการส่วนกลาง (35) 
- รัฐวิสาหกิจ (1) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๓) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

กบจ. กรอ. 
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ค าถาม 
-  ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรก ำกับดูแลส่วนรำชกำร ผู้บริหำรส่วน

รำชกำร และส่วนรำชกำรท่ีก ำกับมีลักษณะเช่นใด 
                     ค าตอบ 

จังหวัดอุดรธานีมีแนวทางการก้ากับดูแลตนเองท่ีดีตามโครงสร้างส่วนราชการท่ีดี 
ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติการ ได้ด้าเนินการ ดังนี ้
      ๑.๑ จัดประชุมหั วหน้ าส่วนราชการท้ั ง จังหวัดทุกเดือน  โดยท่ีประชุม

ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานท้ังจังหวัด 157 หน่วย 20 อ้าเภอ อปท. 181 แห่ง 
(1 อบจ., 1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง, 6๒ เทศบาลต้าบล และ 11๔ อบต.) เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหา ท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน 

 ๑.๒ มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีภารกิจเร่งด่วนท่ีต้องมีการประสานงาน
บูรณาการท้างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

 ๑.๓ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัด (กบจ.) ทุกเดือนเพื่อควบคุมผล
การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาของจังหวัดร่วมกันภายใต้บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
จังหวัด นอกจากนี้ยังมีแต่งต้ัง ตัวแทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ท้ังนี้
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และมีการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ทุก ๒ เดือนต่อครั้ง เพื่อระดม
ความเห็น และให้ค้าปรึกษา การพัฒนา การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเท่ียวของจังหวัด 

๒. ความรับผิดชอบในด้านการเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

      ๒.๑ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีภารกิจในการจัดท้าแผนด้าเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดอุดรธานี  มีภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามี ส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการ มีการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน 

 ๒.๒ ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย E-Auction และการด้าเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารปี 2540 

๓. ความรับผิดชอบในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีการด้าเนินการดังนี้ 

     3.๑ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน มีการจัดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ก้าหนดภารกิจบทบาทหน้าท่ีของศูนย์ด้ารงธรรม ในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน มี
การแยกประเภทข้อร้องเรียน และก้าหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการด้าเนินงาน รวมท้ังการติดตามผล
การปฏิบัติให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเร็ว 

 3.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด้าเนินการในการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะสร้าง
ความเสียหายแก่ จังหวัด  ได้แก่  คณะกรรมการเพื่ อการด้าเนินงานเรื่องเหมืองแร่ โพแทช 



~ 13 ~ 
 

 

คณะกรรมการดูแลตรวจสอบเรียบร้อยเพื่อดูแลปัญหาความแตกแยก ความคิดเห็นด้านการเมือง โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นหัวหน้าทีมการปฏิบัติงาน โดยร่วมด้าเนินการอย่างใกล้ชิด 

 
(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค าถาม 
-  กลุ่มผู้รับบริกำรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญของส่วนรำชกำรมีอะไรบ้ำง 
-  กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังท่ีส ำคัญต่อผลผลิต ต่อกำร

บริกำรท่ีมีให้ และต่อกำรปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำรอย่ำงไร 
-  ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
ค าตอบ 

 

กลุ่มผู้รับบริการ 
แนวทางและวิธีการ

ให้บริการ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

- บริการสาธารณะของ 
ภาครัฐ เช่น การท้าบัตร
ประชนชนใช้วิธีการ
ให้บริการแบบ one 
stop service ฯลฯ 
 
-  บริการข้อมูลข่าวสาร 
โดยการให้ข่าวสาร
ตามท่ีผู้รับบริการ
ต้องการ  
 
 
-  บริการรับเรื่องราว
ร้องทุกข ์ 
 
 
 
- บริการถ่ายทอด
ความรู้วิชาการ 

- บริการท่ีมีคุณภาพได้ 
มาตรฐาน รวดเร็ว 
ประทับใจเสมอภาค 
เป็นธรรม 
 
 
- ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย 
น่าเช่ือถือ พร้อม
ให้บริการสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย 
 
- ต้องการให้ช่วยแก้ไข
ปัญหาหรือข้อ
ร้องเรียนได้โดยเร็ว  
บริการประทับใจ 
 
- ต้องการถ่ายทอด
ความรู้ท่ีง่าย ต่อความ
เข้าใจมีประโยชน์
สามารถน้าไปปฏิบัติได้
โดยง่าย 

- การประชาสัมพันธ์
ผ่านวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
website หอกระจาย
ข่าว 
- โทรศัพท์/ โทรสาร 
 
- เอกสารของทาง
ราชการ 
- website 
- โทรศัพท์/ โทรสาร 
 
 
- เอกสารราชการ 
- ยื่นเอกสาร ณ ศูนย์
ด้ารงธรรม 
- ตู้รับข้อร้องเรียน 

 
- เอกสารความรู้ผ่าน 
website หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น เอกสาร
ราชการ 
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กลุ่มผู้รับบริการ 
แนวทางและวิธีการ

ให้บริการ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

2. หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมของ
หน่วยงานในสังกัด
จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  บริการเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด แผนปฎิบัติการ
ประจ้าป ี
 
 
 
-  การประสานงานการ
ด้าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
 
-  การบูรณาการ
ด้าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงงาน
ร่วมกัน 
 
-  การติดตามควบคุม
ก้ากับงาน 
-  การประเมินผลการ
ด้าเนินงาน 
 

- แผนท่ีมาจากข้อมูลท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย 
-  ทุกภาคส่วนมาร่วม
ในการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์ 
 
- การประสานงานท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
ประทับใจ 
 
- มีการบูรณาการ
กิจกรรม พื้นท่ี
เป้าหมาย 
 
 
- มีการจัดท้าแผนการ
ติดตามและ
ประเมินผล โดยการใช้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย 
น่าเช่ือถือ 
 

- ประชาสัมพันธ์เอก
สานแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดผ่าน 
website ,
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
 
 
-  การประชาสัมพันธ์
ผ่านหอกระจายข่าว 
หนังสือพิมพ ์
 
- ร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
 
 
 
- การประชุมช้ีแจง 
- โทรศัพท์/ โทรสาร 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ให้ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

- ญาติ/คนใน
ครอบครัวของผู้มาใช้
บริการสาธารณะ 
- ญาติ/คนใน
ครอบครัวของผู้มา
ขอรับบริการข้อมูล
ข่าวสาร 
- ญาติ/คนใน
ครอบครัวของผู้มารับ
บริการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 
 
 
 
 
- ญาติ/คนใน
ครอบครัวของผู้มารับ
บริการถ่ายทอดความรู้
วิชาการ 
 

- บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการรับบริการ
ของผู้รับบริการ  เช่น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเจ็บป่วยของผู้ป่วย
ของผู้ป่วยท่ีมารับ
บริการ หรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
แบ่งท่ีดินหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
แบ่งท่ีดินหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
เรื่องราวร้องทุกข์  เป็น
ต้น 
 
- บริการข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการถ่ายทอด
ความรู้ 

- ต้องการให้
ผู้รับบริการ 
ได้รับบริการท่ีมี 
คุณภาพ ได้มาตรฐาน 
สะดวกรวดเร็ว 
ประทับใจ เสมอภาค 
เป็นธรรม 
- ต้องการข้อมูลท่ีถูก 
ต้อง ครบถ้วนทันสมัย 
- บริการท่ีสะดวก 
ประทับใจ 
 
 
 
 
- ต้องการให้
ผู้รับบริการ 
มีความรู้ความสามารถ 
น้าความรู้ไปใช้ได้จริง 

- เอกสารของทาง 
  ราชการ 
- การประชาสัมพันธ์ 
  ผ่านศูนย์ประชาสัม- 
  พันธ์ของหน่วยงาน/  
  website/วิทย ุ
  โทรทัศน์ หอกระจาย 
  ข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารราชการ 
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
- website 

- ประชาชนท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียจากการ
ด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชา
สังคมของหน่วยงานใน
สังกัดจังหวัดอุดรธานี 

- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ   
การด้าเนินงานภาครัฐ
หรือภาคประชาสังคม 

- ต้องการท่ีจะให้ทราบ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ผลของการด้าเนินงาน 
ของภาครัฐ หรือภาค 
ประชาสังคม 
- ต้องการให้ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม
ด้าเนินการท้าให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ท่ีได้ก้าหนด 
ไว ้

 

- เอกสารของราชการ 
- เอ ก ส า ร ผ่ า น ส่ื อ
ส่ิงพิมพ์ website  
- การประชุมช้ีแจง 
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 (8) สวนรำชกำรหรือองค์กำรท่ีเกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือสงมอบงำนตอกัน 
ค้าถาม 
-  ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรท่ีเกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 

ท่ีส ำคัญมีหน่วยงำนใดบ้ำงและมีบทบำทอย่ำงไรในระบบงำนของส่วนรำชกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
กำรปฏิบัติตำมภำระหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร และกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

-  หน่วยงำนที่เกี ่ยวข้องดังกล่ำวมีส่วนร่วมหรือบทบำทอะไรในกำรสร้ำง
นวัตกรรมให้แก่ส่วนรำชกำร 

-  กลไกท่ีส ำคัญในกำรส่ือสำร และข้อก ำหนดส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมี
อะไรบ้ำง 

            ค าตอบ 
 

ส่วนราชการ/องค์กรที่
เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าทีใ่นการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ส่วนราชการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 

- ร่วมกันจัดท้าแผน 
  ยุทธศาสตร์และ 
  แผนปฏิบัติการ 
  ประจ้าปี 
 

1. ข้อมูลครบถ้วน ทัน 
    สมัย เช่ือถือได้ตรง 
    กับความต้องการ 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วน 
    ร่วมในการด้าเนิน 
    การร่วมกัน 

1.  ประชุมร่วมกัน 
2.  แจ้งเป็นหนังสือ 
    ราชการ 
3.  ประสานงานทาง 
     โทรศัพท์/ 
     โทรสาร/E-mail 

 -  จัดบริการข้อมูล 
   ข่าวสาร 
 

-  ข้อมูลถูกต้อง  ครบ 
   ถ้วน ทันสมัยเช่ือถือ  
   ได้ตรงกับความถูก 
   ต้อง 
-  บริการด้วยความรวด 
   เร็ว ประทับใจ  
   พร้อมให้บริการ 

1.  บริการทาง  
    Website 
2.  หนังสือราชการ 
3.  เอกสารราชการ 
4.  โทรสาร/E-mail 
 

 -  ด้าเนินการตาม 
   แผนงานโครงการ 
   ร่วมกัน 
 

-  ด้าเนินการตามแผน 
   งาน/โครงการท่ี   
   ก้าหนดไว้ 
-  ด้าเนินการเป็นทีม 
-  ร่วมด้าเนินการ 

1. ประชุมร่วมกัน 
2. ออกปฏิบัติการ 
    ร่วมกัน 
 

 -  ด้าเนินการตาม 
   แผนงานโครงการ 
   ร่วมกัน 
 

-  ด้าเนินการตามแผน 
   งาน/โครงการท่ี  
   ก้าหนดไว้ 
-  ด้าเนินการเป็นทีม 
-  ร่วมด้าเนินการ 

1. ประชุมร่วมกัน 
2. ออกปฏิบัติการ 
    ร่วมกัน 
 

 - การติดตามควบคุม 
  ก้ากับงาน 

- ด้าเนินการเป็นทีม 
- มีฐานข้อมูลเพื่อการ  

1. ประชุมร่วมมือ 
2. ออกปฏิบัติการ 



~ 17 ~ 
 

 

ส่วนราชการ/องค์กรที่
เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าทีใ่นการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

  ควบคุม ก้ากับงานท่ีมี  
  ประสิทธิภาพ 

    ร่วมกัน 
3. ติดตามงานโดย 
    กระบวนการราย 
    งานทางเอกสาร  
    หรือจดหมาย   
    อิเล็กทรอนิคส์ 
    /ติดตามงาน ณ   
    พื้นท่ีด้าเนิน 

  - มีการนิเทศงานตาม 
  แผนการนิเทศท่ีร่วม 
  กัน จัดท้าด้าเนินการ  
  ตามแผนการนิเทศ 
- ผู้นิเทศมีความรู้  
  สามารถนิเทศงานได้   
  อย่างมีคุณภาพ ได้ 
  มาตรฐาน 

- มีการนิเทศงานทาง  
  E-meeting 
- นิเทศงาน ณ     
  สถานบริการหรือ  
  พื้นท่ีด้าเนินการ 

 - การประเมินผลงาน - มีการประเมินผลตาม 
  หลักการประเมินผล  
  หรือเป็นการวิจัย 
  ประเมินผลตาม 
  ระเบียบวิธีการวิจัย 

1 .ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น 
2. แจ้งด้วยเอกสาร 
    ทางราชการ 

 
 
 
 
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
 
 ให้อธิบำยถึงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ท่ี
ส ำคัญ และระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 
 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแขงขัน 

(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแขงขันท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 
      ค าถาม 

- สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันท้ังภำยในและภำยนอกประเทศของส่วนรำชกำร
เป็นเช่นใดประเภทกำรแข่งขันและจ ำนวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด   
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- ประเด็นกำรแข่งขันคืออะไร และผลกำรด ำเนินกำรปัจจุบันของส่วนรำชกำรใน
ประเด็นดังกล่ำวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่ำงไร  

ค าตอบ 

ประเภทการแข่งขัน 
(เทียบเคียง) 

คู่แข่ง               
(จังหวัดคู่เทียบ) 

ประเด็น   
การแข่งขัน 

ผลการด าเนินการปัจจุบัน 

เม่ือเทียบกับคูแ่ข่ง (คู่เทียบ) 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดคู่เทียบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีมี
ความใกล้เคียงกัน 

พิจารณาจังหวัดท่ี
มีบริบทใกล้เคียง
กันและท้าผลงาน
ได้ดีกว่า 

KPI จังหวัด   

1. ๑. การพัฒนาศักยภาพ
การค้าการลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ด้วย
เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย
และเป็นสากล 

ขอนแก่น ร้อยละท่ี
เพิ่มขึ้นของ
GPP จังหวัด 

ข้อมูล GPP 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด
ต่อหัว ปี 2558 
78,095 บาท
ต่อป ี 

ข้อมูล GPP 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด
ต่อหัว ปี 2558 
107,607 บาท
ต่อป ี

2. ๒. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ขอนแก่น ร้อยละของ
พื้นท่ีป่าไม้ท่ี
เพิ่มขึ้นเฉล่ีย
ต่อปี 

พื้นท่ีป่าไม้ แยก
รายจังหวัด พ.ศ. 
2558 
719,357.86 
ไร ่

พื้นท่ีป่าไม้ แยก
รายจังหวัด พ.ศ. 
2558 
734,792.35 
ไร ่

 
 

(10) กำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรแขงขัน 
ค าถาม 
-  กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ (ถ้ำมี )ตึ่งมีผลต  ่อสถำนกำรณ์แข่งขันของส่วนรำชกำร

รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีสร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือคืออะไร  
ค้าตอบ 
 

ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 
1. ปัจจัยภายใน - การเปล่ียนแปลงของผู้น้าระดับจังหวัด และผู้น้าของ  

  ส่วนราชการต่างๆ มีการเปล่ียนแปลง/โยกย้ายบ่อยท้า 
  ให้การด้าเนินการตามนโยบายหรือแผนงานโครงการไม่ 
  ต่อเนื่อง 
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- การเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบด้าเนินงาน ซึ่งอาจเกิดจากการ
โยกย้าย สับเปล่ียน  ท้าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด้าเนินงาน 

2. ปัจจัยภายนอก - การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม โลกร้อน  พายุ   
  อุทกภัย รวมท้ังการเปล่ียนแปลงด้านการเมืองใน   
  ระดับประเทศ 
- การมีโรคอุบัติการณ์ใหม่  ได้แก่  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 
  ใหม่ H1N1   โรคซาร์ส ,โรคไข้หวัดนก ฯลฯ 

 
 (11) แหลงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ค าถาม 
-  กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ (ถ้ำมี )ตึ่งมีผลต  ่อสถำนกำรณ์แข่งขันของส่วนรำชกำร

รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีสร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือคืออะไร 
- แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ท้ังในส่วน

รำชกำร นอกส่วนรำชกำรและจำกต่ำงประเภทกันมีอะไรบ้ำง 
- มีข้อจ ำกัดอะไร (ถ้ำมี )ในกำรได้มำตึ่งข้อมูลเหล่ำนี้  

  ค าตอบ 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง แหล่งข้อมูล 
เชิงเปรียบเทียบ 

และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจ ากัดในการ
ได้มาซ่ึงข้อมูล 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ 
GPP จังหวัด ต่อปี 

จังหวัดขอนแก่น - ข้อมูล GPP ผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัว 

- ไม่มี 

2. ร้อยละของพื้นท่ีป่า
ไม้ท่ีเพิ่มขึ้นเฉล่ียต่อปี 

จังหวัดขอนแก่น - ข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้ แยก
รายจังหวัด 

- ไม่มี 

 
ข  .สริสทเชิงยุทธศาสตร์       

(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
ค าถาม 
-  ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรใน

ด้ำนพันธกิจด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และด้ำนบุคลำกร คืออะไร 
ค าตอบ 
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งที่ท้าทาย 

ด้านพันธกิจ 

 

1. การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการแปลงแผน 
    ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ   
    องค์กร 
2. การขยายผลการด้าเนินงานในส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 
    ให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA)    
    ให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 

ด้านปฏิบัติการ 

 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผน 
    ควบคุมก้ากับ และประเมินผล และเพื่อการลดขั้นตอนและ  
    ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 
2. การจัดบริการภาครัฐ ท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานประชาชน 
    เช่ือมั่นในบริการ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวด 
    เร็ว และประทับใจ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

 

1. การพัฒนาบุคลากรให้มีเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูม้ีสมรรถนะ 
    สอดคล้องกับภารกิจ และเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร  
    สามารถท้างานเป็นทีม มีความมุ่งมั่นในการท้างานให้บรรลุ 
    วัตถุประสงค์ขององค์กร 
2. การพัฒนาบุคคลในการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ 
    การท้างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1๓) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
ค าถาม 
-  องค์ประกอบส ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร รวมท้ัง

กระบวนกำรประเมินกำรปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรท่ีส ำคัญของส่วนรำชกำรมีอะไรบ้ำง 
ค าตอบ 

  จังหวัดอุดรธานีมีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลการ
ด้าเนินการท่ีดีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ
และมีการติดตามประเมินผลและจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 
การจัดท้าแผนผังแสดงระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการส้าหรับงานบริการของหน่วยงาน
รับผิดชอบและลดขั้นตอน เวลา ในการปฏิบัติงาน และด้าเนินการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน พร้อมแผนผังกระบวนการ (Work 
Flow) ครบทุกกระบวนงานของจังหวัด การใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนงานหลักได้แก่ 
PMQA เพื่อสนับสนุนการท้างานตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ พร้อมท้ังมีการส้ารวจความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจและส้ารวจความคาดหวังของผู้รับบริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการหลักของจังหวัด มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาจังหวัดตามประเด็น
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ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในด้านการวางยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด จังหวัดมีการด้าเนินการในการทบทวนทิศทาง การพัฒนาจังหวัด ต้ังแต่วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ พร้อมท้ังตัวชี้วัด ในแต่ละด้าน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส้าคัญ ในการแสดงความคิดเห็น /ความต้องก าร /ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในพื้นท่ีชุมชน เพื่อหา
วิธีการ /แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงการด้าเนินการของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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