การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

หมวด 4 การวด การวเคราะห และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร

ดร. ธนาวชญ์ จินดาประ จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นดาประดษฐ

ตอบสนองทนต.อ
การเปล/1ยนแปลง
ประเด3นยทธศาสตรท/1 4
สรางระบบการก2ากบดแลตนเองท/1ด/
เกดความโปร.งใส ม1นใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴 และ
สามารถตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบได รวมท8งท2าให
บคลากรป9บตงานอย.างม/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ตส2าน:ก
ความรบ;ดชอบต.อต.นเอง ต.อ
ประชาชน และต.อสงคมโดยรวม

ประเด3นยทธศาสตรท/1 2
ปรบรปแบบการท2างานใหม/
ลกษณะเชงบรณาการ เกดการ
แสวงหาความร.วมม0อและสราง
เช01อ
มโย เคร0อข.ายกบ@Aายต.างๆ รวมท8ง
งกเปBดใหประชาชนเขามาม/ส.วนร.วม
ารท
2างา
น

ประโยชนสข
ของประชาชน

ด/

ประเด3นยทธศาสตรท/1 1
ยกระดบการใหบรการและการ
ท2างานเพัฒน01อตอบสนองควาดคาดหวง
และความตองการของประชาชนท/1ม/
ความสลบ6บ6อน หลากหลาย และ
เปล/1ยนแปลงอย.างรวดเร3ว

ยทธศาสตรการพัฒนฒนาระบบราชการไทย
ม/ส.วนน.วม

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

เก.ง
ประเด3นยทธศาสตรท/1 3
ม.งส.การเป=นองคการท/1ม/ข/ด
สมรรถนะสง บคลากรม/ความ
พัฒนรอมและความสามารถในการ
เร/ยนร คดรเร1มเปล/1ยนแปลงและ
ปรบตวไดอย.างเหมาะสมต.อ
สถานะการณต.างๆ

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดเร1มตนของการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชงคณภาพัฒน
การบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชงคณภาพัฒนเร1มตนในภาคอตสาหกรรมโดย
เฉพัฒนาะอย.างย1งใน “การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบคณภาพัฒน” (Inspection) ของ
กระบวนการ;ลต 6:1งม.งเนนท/1การช/8และวด;ลการ;ลตว.ายอมรบ
ไดหร0อไม. จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นกระท1งม/พัฒนฒนาการมาเป=น “การควบคมคณภาพัฒน”
(Quality Control) 6:1งม/รายละเอ/ยดเก/1ยวกบการปXองกนและการ
ควบคมใหคณภาพัฒนการท2างานออกมาด/ท/1สด
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดเร1มตนของทฤษฎีการจัดการเชิงคุณ/การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชงคณภาพัฒนเร1มจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากวศวกรของ
Bell Labs ท/1ช01อว.า Walter A. Shewhart (1920s) 6:1งพัฒนยายามหา
ทางเพัฒน1มความน.าเช01อถ0อของระบบการส.งสญ์ จินดาประญ์ จินดาประานโทรศพัฒนท โดย
ดร. ชฮารท (1924) ไดคดคนและน2าเสนอแนวคดทางสถตท/1ช.วย
ให;บรหารสามารถท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะควบคมคณภาพัฒนของการท2างานไดท/1เร/ยก
ว.า Control Chart 6:1งกลายเป=นแนวคดท/1ไดรบกนในวงกวางถ:ง
ประโยชนท/1น2ามาใชในการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชงคณภาพัฒนในเวลาต.อ
มา
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บดาของการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชงคณภาพัฒน

Professor Edwards W. Deming
ไดรบเอาแนวคดการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
เชงคณภาพัฒนโดยใชวธ/การทางสถต
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴าก Shewhart มา แลวประยกต
แนวคดดงกล.าวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นสามารถท2าให
วงการอตสาหกรรมท1วโลกยอมรบ
ในประโยชนของการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
เชงกระบวนการเชงคณภาพัฒนดวย
สถต(Statistical Process Control Method) โดยเฉพัฒนาะอย.างย1งในช.วงหลงสงครามโลกคร8งท/1 2 ท/1 Deming
สามารถท2าใหเป=นท/1ประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กษแก.ท8งโลกในการปรบปรงคณภาพัฒนของอตสาหกรรมในประเทศญ์ จินดาประ/1ปAนใหกลายเป=น
ประเทศท/1ม/ขด/ ความสามารถทางการแข.งขนเป=นอนดบตนของโลกไดในเวลาต.อมา
โมเดลทางความคดท/1โดดดงและไดรบการยอมรบกนอย.างแพัฒนร.หลายท/1ท/1สด
ในโลกของการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการก3ค0อ Deming Cycle หร0อท/1รจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กกนในช01อว.า
PDCA Cycle ท/1ม.งเนนการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการท2างานดวยแนวคดพัฒน08นฐาน ค0อ
Plan (วางแ;น) Do (ด2าเนนการ) Check (ตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบ) Act (ปรบปรง)
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บดาของการเกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987) เป=น
Secretary of Commerce ของประเทศสหรฐอเมรกาในสมยของ
อด/ตประธานาธบด/ Ronald Regan 6:1งม/บทบาทอย.างสงในการ
สรางข/ดความสามารถของอเมรกาท8งในภาครฐและอตสาหกรรม
Baldrige ไดท.มเทใหกบการพัฒนฒนาความเป=นเลศในการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการและม/ส.วนในการ;ลกดนเร01องการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชง
คณภาพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นกลายเป=นกฎีการจัดการเชิงคุณหมาย
Baldrige ม/ส.วนร.วมในการร.างกฎีการจัดการเชิงคุณหมายปรบปรงคณภาพัฒนการ
บรหารงานของประเทศสหรฐอเมรกา หร0อ Quality
Improvement Act of 1987 จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นท2าใหบรษทช8นน2าและหน.วยงาน
ภาครฐหนมาใหความสนใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ในการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการอย.างเต3มท/1 และในก3ม/การใหรางวลคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการของประเทศอเมรกา 6:1งไดใชช01อรางวลว.า Malcolm
Baldrige National Quality Award 6:1งเป=นตนแบบของ TQA และ
PMQA ในประเทศไทยในเวลาต.อมา
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เกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ

ลกษณะส2าคญ์ จินดาประขององคกร
สภาพัฒนแวดลอม ความสมพัฒนนธ และความทาทาย

1. การน2า
องคกร

2. การวางแ;น
เชงยทธศาสตร
และกลยทธ
3. การใหความส2าคญ์ จินดาประ
กบ;ม/ส.วนไดส.วนเส/ย
และ;รบบรการ

5. การม.งเนน
ทรพัฒนยากรบคคล
7. ;ลลพัฒนธ
การด2าเนนการ
6. การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
กระบวนการ

4. การวด การวเคราะห และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
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Canada Award
(1984)

เกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการท/1ท8งโลกใหความส2าคญ์ จินดาประ

EFQM3
EU (1991)

Japan Quality
Award (1994)
MBNQA1
USA (1987)

Deming Prize
Japan (1951)

TQA4 (2001)
SEPA6 (2010)
Singapore
Quality
Award (1988)

1 MBNQA
2 ABEA
3 EFQM
4 TQA
5 PMQA
6 SEPA

: Malcolm Baldrige National Quality Award
: Australian Business Excellence Awards
: European Foundation Quality Management
: Thailand Quality Award
: Public Sector Management Quality Award
: State Enterprise Performance Appraisal

ABEA2
Australia (1988)

PMQA5
(2003)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

แนวคดการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชงคณภาพัฒนท/1
Baldrige คดคนน8นม/ความโดดเด.นอย.ท/1
การบรณาการแนวคดดานการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการใหอย.รวมกนไดอย.างเหมาะสม
และท2าใหเห3นความเช01อมโยงในภาพัฒนรวม
ไดอย.างชดเจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴น ดงน8นการน2าไปประยกต
ใชเพัฒน01อการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴รงๆก3จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะง.าย
และราบร01น
ดงน8น;ท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะน2าเอาแนวคดการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชงคณภาพัฒนแบบบรณาการน/8ไป
ใชไดอย.างม/ประสทธภาพัฒนน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตอง
เขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴สาระของแต.ละส.วนและความเช/1อม
โยงท8งหมดใหไดก.อน

แนวคดการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเชงคณภาพัฒนแบบบรณาการ
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ลกษณะส2าคญ์ จินดาประขององคกร
สภาพัฒนแวดลอม ความสมพัฒนนธ และความทาทาย

1. การน2า
องคกร

2. การวางแ;น
เชงยทธศาสตร
และกลยทธ
3. การใหความส2าคญ์ จินดาประ
กบ;ม/ส.วนไดส.วนเส/ย
และ;รบบรการ

5. การม.งเนน
ทรพัฒนยากรบคคล
7. ;ลลพัฒนธ
การด2าเนนการ
6. การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
กระบวนการ

4. การวด การวเคราะห และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

เกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ

หมวด 4 การวด การวเคราะห และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
4.1 การวดและวเคราะห;ลการ
ด2าเนนการของส.วนราชการ

ก. การวด;ลการด2าเนน
การ

ข. การวเคราะห;ลการ
ด2าเนนการ

• การเล0อกการรวบรวม
ขอมลและสารสนเทศ
ท/ส1 อดคลอง และ
บรณาการ

• การวเคราะหเพัฒน01อประเมน
;ลการด2าเนน-การและ
แ;นเชงกลยทธ

• การเล0อกและการใช
ขอมลสารสนเทศ
เชงเปร/ยบเท/ยบ

• การส0อ1 ;ลการวเคราะห
เพัฒน0อ1 สนบสนนการตดสนใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴

4.2 การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการสารสนเทศ และ
ความร

ก. ความพัฒนรอมใชงานของ
ขอมลและสารสนเทศ
• การท2าใหขอมลและ
สารสนเทศพัฒนรอมใชงาน
• การเปBดเ;ยขอมลและ
สารสนเทศ
• ฮารดแวรและ6อฟทแวร ม/
ความเช01อถ0อได ปลอดภย ใช
งานง.าย

ข. การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
ความร
• การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
• การท2าใหม1นใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ว.า
ขอมลและสารสนเทศ
ถกตอง ทนการณ เช0อ1 ถ0อ
ได ปลอดภย แม.นย2า และ
เป=นความลบ

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

เกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ

หมวด 4 การวด การวเคราะห และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
4.1 การวดและวเคราะห;ลการ
ด2าเนนการของส.วนราชการ

ก. การวด;ลการด2าเนน
การ

ข. การวเคราะห;ลการ
ด2าเนนการ

• การเล0อกการรวบรวม
ขอมลและสารสนเทศ
ท/ส1 อดคลอง และ
บรณาการ

• การวเคราะหเพัฒน01อประเมน
;ลการด2าเนน-การและ
แ;นเชงกลยทธ

• การเล0อกและการใช
ขอมลสารสนเทศ
เชงเปร/ยบเท/ยบ

• การส0อ1 ;ลการวเคราะห
เพัฒน0อ1 สนบสนนการตดสนใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴

หมวด 4.1 เป=นการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเก/1ยวกบการวดและวเคราะห;ลการ
ด2าเนนงานของส.วนราชการ 6:1งการท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะวดและ
วเคราะห;ลการด2าเนนงานไดน8น องคกร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองม/ขอมล/สารสนเทศท/1สอดคลอง
กบยทธศาสตรขององคกร และม/วธ/การวด;ล
และวธ/การวเคราะห;ลการด2าเนนงานท/1
สามารถท2าใหเช01อมโยงไปยงเปXาหมายเชง
ยทธศาสตรได ดงน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴:งตองม/การคดเล0อก
ขอมลท/1สามารถท2าใหวดและวเคราะห;ลการ
ด2าเนนงานท8งกระบวนการหลก (Primary
Activity) และกระบวนการสนบสนน
(Supporting Activity)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

เกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ

หมวด 4 การวด การวเคราะห และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
หมวด 4.2 เป=นการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเก/1ยวกบการท2าใหระบบสารสนเทศม/
ความพัฒนรอมในการใชงาน และยงรวมถ:งเร01อง
การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรดวย 6:1งองคกรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองม.ง
เนนในเร0อ1 งของ ระบบสารสนเทศท/1ม/ความ
ครอบคลมขอมลท/1ใชในการท2างานอย.างครบถว
นและถกตอง (ม/การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เช3คขอมล) ตลอดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴น
ม/การปรบปรงแกไขขอมลใหม/ความทนสมยเพัฒน01อ
ใหพัฒนรอมใชงานอย.เสมอ ท8งน/8หมายรวมถ:ง
อปกรณเคร01องม0อท/1ม/ความน.าเช01อถ0อและใชงาน
ง.าย และม.งเนนการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรอย.างเป=น
ระบบจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นสามารถน2าความรท/1ม/อย.ในองคกรมา
ใชประโยชนในการด2าเนนงานไดอย.างด/

4.2 การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการสารสนเทศ และ
ความร

ก. ความพัฒนรอมใชงานของ
ขอมลและสารสนเทศ
• การท2าใหขอมลและ
สารสนเทศพัฒนรอมใชงาน
• การเปBดเ;ยขอมลและ
สารสนเทศ
• ฮารดแวรและ6อฟทแวร ม/
ความเช01อถ0อได ปลอดภย ใช
งานง.าย

ข. การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
ความร
• การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
• การท2าใหม1นใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ว.า
ขอมลและสารสนเทศ
ถกตอง ทนการณ เช0อ1 ถ0อ
ได ปลอดภย แม.นย2า และ
เป=นความลบ

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
ภาครฐจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/แนวทางการพัฒนฒนาเฉพัฒนาะ
ของแต.ละหมวด 6:1งในหมวดท/1 4 ว.า
ดวยเร01องของการวด การวเคราะห;ล
การด2าเนนการ และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความ
รน/8มอ/ ย. 7 แนวทาง 6:1งเร/ยกว.า IT1
ถ:ง IT7
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการ
บรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองน2าเอาหลก
ADLI มาใชในการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาว.าได
ด2าเนนการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการไปถ:งไหนแลว โดยการประเมน
การพัฒนฒนาหมวด 4 ในป„พัฒน.ศ. 2554 น/8
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะใชเพัฒน/ยงสองตวค0อ A (Approach)
และ D (Deployment) ส2าหรบ IT1
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นถ:ง IT7 ยกเวน IT5 ท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณา
ตว L (Learning) ดวย

การพัฒนฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหมวด 4

IT1
IT1

ม/รม/ะบบฐานขอมลท/
ระบบฐานขอมลท/ช1 .วช1 ยสนบสนนการด2
.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตร
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตร
และแ;นป9บตราชการ
และแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ลการด2
ฐานขอมล;ลการด2าเนนงาน
าเนนงาน

IT2
IT2

ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0
ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/
อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/ส1 ราง
ส1 ราง
คณค.
คณค.า ากระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล

IT3
IT3

ม/ฐม/านขอมลเพัฒน0
ฐานขอมลเพัฒน01อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
1อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
กระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล

IT4
IT4

ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมล
งขอมล
ข.าข.วสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศ
สารสนเทศ

IT5
IT5

ม/รม/ะบบการตดตาม
ระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย(Warning
(WarningSystem)
System)

IT6
IT6

ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ

IT7
IT7

จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรและน2
ดการความรและน2าแ;นไปป9บต
าแ;นไปป9บต

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

เกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ

ในการน2าแนวคดการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการคณภาพัฒนมาใชในองคกรน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/เอกสารท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะช.วยใหเขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เน08อหาสาระอย.ส/1
เล.ม ประกอบดวย
ค.ม0อการน2าองคกรเขาส.การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
ค.ม0อแนวทางการพัฒนฒนาคณภาพัฒนส2าหรบหน.วยงานภาครฐใชเป=นเคร01องม0อในการประเมนองคกรดวยตนเอง
ค.ม0อเทคนคการปรบปรงและพัฒนฒนาองคกร
ค.ม0อค2าอธบายตวช/8วดการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ (แต.ละป„จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/ออกมาใหม.)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

เกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ

ในการน2าแนวคดการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการคณภาพัฒนมาใชในองคกรน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/เอกสารท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะช.วยใหเขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เน08อหาสาระอย.ส/1
เล.ม ประกอบดวย
ค.ม0อการน2าองคกรเขาส.การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
ค.ม0อแนวทางการพัฒนฒนาคณภาพัฒนส2าหรบหน.วยงานภาครฐใชเป=นเคร01องม0อในการประเมนองคกรดวยตนเอง
ค.ม0อเทคนคการปรบปรงและพัฒนฒนาองคกร
ค.ม0อค2าอธบายตวช/8วดการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ (แต.ละป„จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/ออกมาใหม.)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

ค.ม0อการน2าองคกรเขาส. PMQA

ค.ม0อการน2าองคกรเขาส.การบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ ม/เน0อ8 หาหลกๆเก/1ยวกบการเตร/ยมการใหองคกรภาครฐ
สามารถเตร/ยมการและด2าเนนการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการไดอย.างเหมาะสม โดยแบ.งข8นตอน
กระบวนการออกเป=นส.วนๆ ใหเขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ไดอย.างง.าย ตลอดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นม/การอธบายข8นตอนการเตร/ยมความพัฒนรอม การ
ก2าหนดท/มงานรบ;ดชอบ และแ;นด2าเนนการ ตลอดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นม/เน08อหาเก/1ยวกบการประเมนตนเอง แนวคดเก/1ยวกบ
ADLI และ LeTCLi รวมท8งการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดล2าดบความส2าคญ์ จินดาประของโอกาสในการปรบปรงตนเอง (OFI)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

ค.ม0อเทคนคการปรบปรงและพัฒนฒนาองคการ

ค.ม0อเทคนคการปรบปรงและพัฒนฒนาองคการ เวอรช1น 1.0 เล.มน/8ไดรวบรวมแนวทางในการปรบปรงและพัฒนฒนา
องคการการเกณฑ์คุณภาพการบริพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐครบถวนทกหมวด โดยม/การเช01อมโยงใหเห3นถ:ง
ค2าถามการประเมนตนเองในแต.ละหมวด กบแนวทางการด2าเนนการท/1สอดคลองกบค2าถามการประเมน
ตนเอง โดยน2าเสนอเทคนคและเคร01องม0อท/1เป=นประโยชนในการปรบปรงและพัฒนฒนาองคการ เพัฒน01อใหองคการ
สามารถน2าไปประยกตใช และสามารถลงม0อท2าไดอย.างเหมาะสม

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

เอกสาร PMQA การพัฒนฒนาองคการส.ความเป=นเลศ
เล.มน/8ม/เน0อ8 หาสาระช/8ใหเห3นถ:งแนวคดท/1เก/1ยวของกบ
การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการขององคการ
ภาครฐ โดยเนนท/1แนวคดเป=นส.วนใหญ์ จินดาประ. อนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะท2าให
เขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ถ:งแก.นแทของการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ นอกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากน8นยงม/รายละเอ/ยดเก/1ยวกบ
Roadmap การพัฒนฒนาองคการอ/กดวย

Roadmap ของการพัฒนฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒน

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

กรอบการพัฒนฒนาคณภาพัฒนตามเกณฑ์คุณภาพการบริ PMQA หมวด 4

ท/1มา : PMQA การพัฒนฒนาองคการส.ความเป=นเลศ (หนา 8)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

ค2าถามเพัฒน01อการพัฒนฒนาคณภาพัฒนตามเกณฑ์คุณภาพการบริ PMQA หมวด 4

ท/1มา : PMQA การพัฒนฒนาองคการส.ความเป=นเลศ (หนา 36)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

ตวช/8วดการพัฒนฒนาคณภาพัฒนตามเกณฑ์คุณภาพการบริ PMQA หมวด 4

ท/1มา : ค.ม0อค2าอธบายตวช/8วด การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ (หนา 152)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
การพัฒนฒนาองคกรดวยเกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการเป=นกระบวนการท/1ตองด2าเนนการอย.างต.อ
เน0อ1 ง 6:1งสอดคลองกบแนวคดของ Deming ในเร01อง
ของการพัฒนฒนาอย.างต.อเน0อ1 ง ดงท/1ประเทศญ์ จินดาประ/1ปAนใชกน
อย.างแพัฒนร.หลายท/1เร/ยกว.า “Kaizen” ท/1แปลว.า
Continuous Improvement 6:1งประยกตใชเกณฑ์คุณภาพการบริ
คณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴:งเก/1ยวของกบ 5 ข8นตอน
หลกค0อ
• การเตร/ยมความพัฒนรอม
• การประเมนตนเองและระบโอกาสในการปรบปรง
• การวางแ;นการปรบปรง
• การด2าเนนการ
• การประเมน;ลการด2าเนนการ
ท8งน/ก8 ารพัฒนฒนาองคกรอย.างต.อเน01องจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะส.ง;ลด/ใน
ระยะยาง องคกรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะสามารถรกษาคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการไดอย.างย1งย0น

กระบวนการในการพัฒนฒนาองคกรดวยเกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒน

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
แนวคดเก/1ยวกบการประเมนตนเองน1นให
ความส2าคญ์ จินดาประกบสองเร01องค0อ
วธ/การท2างาน
;ลลพัฒนธการด2าเนนการ
โดยเฉพัฒนาะในส.วนของวธ/การท2างาน6:1งการ
ประเมนตนเองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองคดอย.เสมอว.าเรา
ท2างานต.างๆดวยวธ/อะไร หร0ออ/กนยหน:1งค0อ
ด2าเนนการอย.างไรเพัฒน01อใหได;ลลพัฒนธออกมา
6:1งในค2าถามการประเมนน1นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/ค2าถามท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
เนนถามถ:งวธ/การท2างานอย. โดยค2าถาม
เหล.าน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองการใหหน.วยงานประเมน
ตนเองว.าด2าเนนการท2างานอย.างไร (HOW?)

กระบวนการในการพัฒนฒนาองคกรดวยเกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒน

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

A D L I

กระบวนการในการพัฒนฒนาองคกรดวยเกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒน
องคกรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองเขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴วา. การท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะขบเคล01อนการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการ
บรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองม/วธ/การท/1เหมาะสม สามารถน2าไป
ด2าเนนการป9บตไดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴รง และเม01อป9บตแลวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองม/การเร/ยนร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากส1งท/1เกดข:น8 และน2ามาปรบปรงแกไขไดอย.างต.อเน01อง 6:1ง
การบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการในทกๆดานจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองเช01อมประสานกนอย.างลงตว

Approach หมายถ:งการด2าเนนการใน
การบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการน8นไดท2าอย.างม/วธ/
การหร0อแนวทางท/1เป=นระบบ
;ท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะขบเคล01อนตองเขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ถง: แนวคดของการม/อกษรท8ง 4 ตวว.าม/
Deployment หมายถ:งไดม/การน2าเอาวธ/
ประโยชนต.อการประเมนองคกร โดยเราจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะไดทราบว.าการ
การบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการท/1ไดก2าหนดไวไป
บรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการองคกรในภาครวมน8นม/คณภาพัฒนหร0อไม.อย.างไร
ถ.ายทอดเพัฒน01อน2าไปป9บตอย.างท1วถ:ง
Learning หมายถ:งว.าไดม/การเร/ยนรว.า
ส1งท/1ด2าเนนการไปเป=นอย.างไรบาง
;.านการทบทวนและปรบปรงอย.างต.อ
เน01อง
Integration หมายถ:งว.าการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการในดานต.างๆไดเช01อมโยงบรณา
การกนอย.างเต3มท/1

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
การประเมนตนเองตามแนวทาง ADLI
แลวก3จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะทราบถ:งโอกาสในการปรบปรง
ตนเอง (Opportunity for
Improvement : OFI) ท/1หมายถ:งส1งท/1องค
กรองปรบปรง6:1งอาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/ OFI หลาย
ประเด3นก3ได และองคกรอาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะไม.สามารถ
ปรบปรงทกประเด3นไดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴:งตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดล2าดบ
ความส2าคญ์ จินดาประของโอกาสในการปรบปรง
ท8งหมด โดยอาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะใชวธ/การท/1เร/ยกว.า
“Vital Few” เพัฒน01อใหองคกรน2าประเด3นท/1
ส2าคญ์ จินดาประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴รงๆมาเข/ยนเป=นแ;นว.าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะด2าเนน
การปรบปรงอะไรก.อนหลงอย.างไร และ
เร/ยกว.า “แ;นการปรบปรงองคกร” เพัฒน01อ
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะไดน2าไปด2าเนนการปรบปรงองคกร
อย.างต.อเน01องต.อไป

กระบวนการในการพัฒนฒนาองคกรดวยเกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒน
ประเมนองคกรและจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าแ;นพัฒนฒนาองคการ

KPI จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าตวช/8วดของแ;นพัฒนฒนาองคการ
ด2าเนนการปรบปรงตามแ;น
ประเมนตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริระดบพัฒน08นฐาน
รายงาน;ลการด2าเนนการตามตวช/8วด
ตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเมนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴าก;ตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเมนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากภายนอก

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
ภาครฐจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/แนวทางการพัฒนฒนาเฉพัฒนาะ
ของแต.ละหมวด 6:1งในหมวดท/1 4 ว.า
ดวยเร01องของการวด การวเคราะห;ล
การด2าเนนการ และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความ
รน/8มอ/ ย. 7 แนวทาง 6:1งเร/ยกว.า IT1
ถ:ง IT7
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการ
บรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองน2าเอาหลก
ADLI มาใชในการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาว.าได
ด2าเนนการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการไปถ:งไหนแลว โดยการประเมน
การพัฒนฒนาหมวด 4 ในป„พัฒน.ศ. 2553 น/8
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะใชเพัฒน/ยงสองตวค0อ A (Approach)
และ D (Deployment) ส2าหรบ IT1
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นถ:ง IT7 ยกเวน IT5 ท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณา
ตว L (Learning) ดวย

การพัฒนฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหมวด 4

IT1
IT1

ม/รม/ะบบฐานขอมลท/
ระบบฐานขอมลท/ช1 .วช1 ยสนบสนนการด2
.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตร
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตร
และแ;นป9บตราชการ
และแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ลการด2
ฐานขอมล;ลการด2าเนนงาน
าเนนงาน

IT2
IT2

ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0
ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/
อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/ส1 ราง
ส1 ราง
คณค.
คณค.า ากระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล

IT3
IT3

ม/ฐม/านขอมลเพัฒน0
ฐานขอมลเพัฒน01อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
1อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
กระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล

IT4
IT4

ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมล
งขอมล
ข.าข.วสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศ
สารสนเทศ

IT5
IT5

ม/รม/ะบบการตดตาม
ระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย(Warning
(WarningSystem)
System)

IT6
IT6

ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ

IT7
IT7

จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรและน2
ดการความรและน2าแ;นไปป9บต
าแ;นไปป9บต

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

วสยทศนประเทศไทย 2570

ต8งแต.ช.วงป„ ค.ศ. 2008 เป=นตนมา
ประเทศท1วโลกไดม/ความเห3นท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ขบเคล01อนเศรษฐกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ไปในทศทางท/1
เร/ยกว.า “Creative Economy” 6:1ง
เป=นทศทางท/1ไดมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการประชม
ของเวท/สหประชาชาต
(United Nations) โดยแนวคดน/8ได
กล.าวถ:งการสรางรายไดและการ
สรางงานดวยความคดสรางสรรค
6:1งเนนอตสาหกรรมท/1ตองใชฐาน
ขอมล ฐานความร ตลอดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นการ
วจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ยและพัฒนฒนาเป=นหลก

ทมา : ส2านกงานคณะกรรมการพัฒนฒนาการเศรษฐกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴และสงคมแห.งชาต (2552)

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

สหราชอาณาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กร

วสยทศนประเทศไทย 2570

โฆษณา
2. สถาปŒตยกรรม
3. ศลปะและวตถโบราณ
4. หตถกรรม
5. งานออกแบบ
6. แฟช1น
7. ภาพัฒนยนตรและว/ดโอ
8. ดนตร/
9. ศลปการแสดง
10. คอมพัฒนวเตอรและว/ดโอ
เกมส
11. 6อฟแวร
12. โทรทศนและวทย
13. ส1งพัฒนมพัฒน
1.

ฮ.องกง

โฆษณา
สถาปŒตยกรรมและบรการ
ทางวศวกรรม
3. การตลาดของเก.า
4. เคร01องเคล0อบ
5. งานออกแบบ
6. ภาพัฒนยนตรและว/ดทศน
7. ส01อบนท:กภาพัฒนแลเส/ยง
8. ดนตร/และศลปะการแสดง
9. การพัฒนมพัฒน
10. 6อฟแวรคอมพัฒนวเคอร
11. โทรทศนและวทย
12. ศลปBน องคการทางการ
ศ:กษาและวฒนธรรม
1.
2.

ไทย

งานออกแบบ
แฟช1น
ธรกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴โฆษณา
ภาพัฒนยนตรและวดทศน
การกระจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ายเส/ยง
6. ธรกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴การพัฒนมพัฒน
7. สถาปŒตยกรรม
8. ศลปการแสดง
9. ทศนศลป•
10. งาน@„ม0อและหตถกรรม
11. การท.องเท/1ยวเชง
วฒนธรรม
12. การแพัฒนทยแ;นไทย
13. อาหารไทย
14. ดนตร/
15. 6อฟแวร
1.
2.
3.
4.
5.

ทมา : ส2านกงานคณะกรรมการพัฒนฒนาการเศรษฐกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴และสงคมแห.งชาต (2552)

ลกษณะส2าคญ์ จินดาประขององคกรดการภาครฐ
การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴

ระบบสารสนเทศท/1เก/1ยวของกบหมวด 4 และหมวดอ01นๆ

หมวด 1 การน2าองคกร
หมวด 2 การวางแ;นยทธศาสตร และกลยทธ
ประเด3นยทธศาสตร 1

ประเด3นยทธศาสตร 2

ประเด3นยทธศาสตร 3

ฐานขอมลสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;น
ป9บตราชการ โดยม/ฐานขอมลรองรบในแต.ละประเด3นยทธศาสตร

ฐานขอมล
;ลการด2าเนนงาน

การด2าเนนการตาม IT1 น8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตอง
องประเด3นยทธศาสตรท/ก1 2าหนดไว
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการท2า PMQA หมวด 2 โดย
องคการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองพัฒนฒนาฐานขอมลท/1
สนบสนนการด2าเนนการตามแ;น
ยทธศาสตรและพัฒนฒนาฐานขอมลท/1ใช
แสดง;ลการด2าเนนการ6:1งควรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะอง
กบแ;นท/1ยทธศาสตรขององคการ

ลกษณะส2าคญ์ จินดาประขององคกรดการภาครฐ
การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴

ระบบสารสนเทศท/1เก/1ยวของกบหมวด 4 และหมวดอ01นๆ

หมวด 1 การน2าองคกร
หมวด 2 การวางแ;นยทธศาสตร และกลยทธ
ประเด3นยทธศาสตร 1

ประเด3นยทธศาสตร 2

ประเด3นยทธศาสตร 3

หมวด 6 การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการกระบวนการ
กระบวนการสรางคณคา

ฐานขอมลสนบสนน
การกระบวนการ
สรางคณค.า

กระบวนการสนบสนน

ฐานขอมลสนบสนน
การกระบวนการ
สนบสนน

การด2าเนนการตาม IT2 และ IT3 น8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตององ
กระบวนการท/1งานท/1สรางคณค.าและกระบวนการ
สนบสนนท/1ก2าหนดไวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการท2า PMQA หมวด 6 โดย
องคการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองพัฒนฒนาฐานขอมลท/1สนบสนนการด2าเนน
การของกระบวนการสรางคณค.าและฐานขอมลท/1
สนบสนนการด2าเนนการของกระบวนการสนบสนน

ลกษณะส2าคญ์ จินดาประขององคกรดการภาครฐ
การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴

ระบบสารสนเทศท/1เก/1ยวของกบหมวด 4 และหมวดอ01นๆ

หมวด 1 การน2าองคกร
หมวด 2 การวางแ;นยทธศาสตร และกลยทธ
ประเด3นยทธศาสตร 1

ประเด3นยทธศาสตร 2

ประเด3นยทธศาสตร 3

หมวด 6 การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการกระบวนการ
กระบวนการสรางคณคา

กระบวนการสนบสนน

หมวด 3 ;รบบรการ และ ;ม/ส.วนไดส.วนเส/ย
;ม/ส.วนไดส.วนเส/ย 1

ระบบสารสนเทศเพัฒน01อ
การใหขอมลข.าวสาร
และความร

;ม/ส.วนไดส.วนเส/ย 2

ระบบสารสนเทศเพัฒน01อ
ใหบรการ

การด2าเนนการตาม IT4 น8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองอาศย;ลการวเคราะห;ม/ส.วนไดส.วนเส/ยท/1
ก2าหนดไวในการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2า PMQA หมวด 3 โดยองคการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าระบบ
สารสนเทศเพัฒน01อให;ม/ส.วนไดส.วนเส/ยสามารถเขาถ:งขอมลสารสนเทศและความ
รท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าเป=น ตลอดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นให;ม/สว. นไดส.วนเส/ยสามารถท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 ะเขาใชบรการไดอย.างม/
ประสทธภาพัฒน 6:ง1 ระบบสารสนเทศท/พัฒน1 ฒนาข:8นควรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกรปแบบตาม
ประเภทของ;ม/ส.วนไดส.วนเส/ยโดยค2าน:งถ:งความตองการท/ห1 ลากหลายของ;ม/
ส.วนไดส.วนเส/ยแต.ละกล.มอย.างเหมาะสม

ลกษณะส2าคญ์ จินดาประขององคกรดการภาครฐ
การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴

ระบบสารสนเทศท/1เก/1ยวของกบหมวด 4 และหมวดอ01นๆ

หมวด 1 การน2าองคกร
หมวด 2 การวางแ;นยทธศาสตร และกลยทธ
ประเด3นยทธศาสตร 1

ประเด3นยทธศาสตร 2

ประเด3นยทธศาสตร 3

หมวด 6 การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการกระบวนการ
กระบวนการสรางคณคา

กระบวนการสนบสนน

หมวด 3 ;รบบรการ และ ;ม/ส.วนไดส.วนเส/ย
;ม/ส.วนไดส.วนเส/ย 1

ระบบสารสนเทศเพัฒน01อ
การใหขอมลข.าวสาร
และความร

;ม/ส.วนไดส.วนเส/ย 2

ระบบสารสนเทศเพัฒน01อ
ใหบรการ

การด2าเนนการตาม IT4 น8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองอาศย;ลการวเคราะห;ม/ส.วนไดส.วนเส/ยท/1
ก2าหนดไวในการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2า PMQA หมวด 3 โดยองคการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าระบบ
สารสนเทศเพัฒน01อให;ม/ส.วนไดส.วนเส/ยสามารถเขาถ:งขอมลสารสนเทศและความ
รท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าเป=น ตลอดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นให;ม/สว. นไดส.วนเส/ยสามารถท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 ะเขาใชบรการไดอย.างม/
ประสทธภาพัฒน 6:ง1 ระบบสารสนเทศท/พัฒน1 ฒนาข:8นควรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกรปแบบตาม
ประเภทของ;ม/ส.วนไดส.วนเส/ยโดยค2าน:งถ:งความตองการท/ห1 ลากหลายของ;ม/
ส.วนไดส.วนเส/ยแต.ละกล.มอย.างเหมาะสม

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ
ภาครฐจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/แนวทางการพัฒนฒนาเฉพัฒนาะ
ของแต.ละหมวด 6:1งในหมวดท/1 4 ว.า
ดวยเร01องของการวด การวเคราะห;ล
การด2าเนนการ และการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความ
รน/8มอ/ ย. 7 แนวทาง 6:1งเร/ยกว.า IT1
ถ:ง IT7
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการ
บรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการน8นจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะตองน2าเอาหลก
ADLI มาใชในการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาว.าได
ด2าเนนการพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหาร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการไปถ:งไหนแลว โดยการประเมน
การพัฒนฒนาหมวด 4 ในป„พัฒน.ศ. 2553 น/8
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะใชเพัฒน/ยงสองตวค0อ A (Approach)
และ D (Deployment) ส2าหรบ IT1
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นถ:ง IT7 ยกเวน IT5 ท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณา
ตว L (Learning) ดวย

การพัฒนฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหมวด 4

IT1
IT1

ม/รม/ะบบฐานขอมลท/
ระบบฐานขอมลท/ช1 .วช1 ยสนบสนนการด2
.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตร
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตร
และแ;นป9บตราชการ
และแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ลการด2
ฐานขอมล;ลการด2าเนนงาน
าเนนงาน

IT2
IT2

ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0
ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/
อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/ส1 ราง
ส1 ราง
คณค.
คณค.า ากระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล

IT3
IT3

ม/ฐม/านขอมลเพัฒน0
ฐานขอมลเพัฒน01อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
1อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
กระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล

IT4
IT4

ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมล
งขอมล
ข.าข.วสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศ
สารสนเทศ

IT5
IT5

ม/รม/ะบบการตดตาม
ระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย(Warning
(WarningSystem)
System)

IT6
IT6

ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ

IT7
IT7

จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรและน2
ดการความรและน2าแ;นไปป9บต
าแ;นไปป9บต

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

IT1
IT1
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ม/รม/ะบบฐานขอมลท/
ระบบฐานขอมลท/ช1 .วช1 ยสนบสนนการด2
.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการ
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ล
ฐานขอมล;ล
การด2
การด2าเนนงาน
าเนนงาน
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละยทธศาสตร
ละยทธศาสตร

AA

DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารแสดงใหเห3
เอกสารแสดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ลการ
ง;ลการ
วเคราะหขอมลท/
วเคราะหขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนในการ
ในการ
แสดงการทบทวนขอมลท8
แสดงการทบทวนขอมลท8งหมดในแต.
งหมดในแต.ละยทธศาสตรท/
ละยทธศาสตรท/ม1 /ม1 /
ด2ด2าเนนการหร0
าเนนการหร0ออตดตามในแต.
ตดตามในแต.ลละ ะ
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล ยทธศาสตร โดย;ลการ
ยทธศาสตร โดย;ลการ
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม
วเคราะหควรแสดงใหเห3
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม(ถาม/
(ถาม/) )
วเคราะหควรแสดงใหเห3นนว.าว.า
แต.แต.ลละยทธศาสตรควรม/
ะยทธศาสตรควรม/ขอมลใด
ขอมลใด
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554
เพัฒนราะเหตใด
เพัฒนราะเหตใด
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554

แสดงฐานขอมล;ลการด2
แสดงฐานขอมล;ลการด2าเนนงานของตวช/
าเนนงานของตวช/8วดตามค2
8วดตามค2า า
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป„2าป„2549-2554
2549-2554

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
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IT1
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ม/รม/ะบบฐานขอมลท/
ระบบฐานขอมลท/ช1 .วช1 ยสนบสนนการด2
.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการ
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ล
ฐานขอมล;ล
การด2
การด2าเนนงาน
าเนนงาน
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละยทธศาสตร
ละยทธศาสตร

AA

DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
การทบทวนขอมลท/
การทบทวนขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=เป=นนในใน
แสดงการทบทวนขอมลท8
แสดงการทบทวนขอมลท8งหมดในแต.
งหมดในแต.ละยทธศาสตรท/
ละยทธศาสตรท/ม1 /ม1 /
การด2
การด2าเนนการหร0
าเนนการหร0ออตดตามใน
ตดตามใน
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล แต.ละยทธศาสตร (ขอมลใดม/อย.
แต.ละยทธศาสตร (ขอมลใดม/อย.
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม
แลวและยงใชประโยชนได/ตอง
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม(ถาม/
(ถาม/) )
แลวและยงใชประโยชนได/ตอง
ปรบปรง/ตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ปรบปรง/ตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดเก3
ดเก3บบเพัฒน1เพัฒน1มม
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554
เตม/ควรยกเลก)
เตม/ควรยกเลก)
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554

แสดงฐานขอมล;ลการด2
แสดงฐานขอมล;ลการด2าเนนงานของตวช/
าเนนงานของตวช/8วดตามค2
8วดตามค2า า
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป„2าป„2549-2554
2549-2554

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
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ม/รม/ะบบฐานขอมลท/
ระบบฐานขอมลท/ช1 .วช1 ยสนบสนนการด2
.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการ
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ล
ฐานขอมล;ล
การด2
การด2าเนนงาน
าเนนงาน
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละยทธศาสตร
ละยทธศาสตร

AA

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:งการ
งการ
คดเล0
คดเล0ออกขอมลท/
กขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=เป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าา
แสดงการทบทวนขอมลท8
แสดงการทบทวนขอมลท8งหมดในแต.
งหมดในแต.ละยทธศาสตรท/
ละยทธศาสตรท/ม1 /ม1 /
เป=เป=นนฐานขอมลใหม.
ฐานขอมลใหม.ออย.ย.างนอย
างนอย
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล ยทธศาสตรละ 1 ฐานขอมลโดย
ยทธศาสตรละ 1 ฐานขอมลโดย
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม
CIO/CEO
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม(ถาม/
(ถาม/) )
CIO/CEOเป=เป=นน;อนมต
;อนมต
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554

DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554
แสดงฐานขอมล;ลการด2
แสดงฐานขอมล;ลการด2าเนนงานของตวช/
าเนนงานของตวช/8วดตามค2
8วดตามค2า า
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป„2าป„2549-2554
2549-2554

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ
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ม/รม/ะบบฐานขอมลท/
ระบบฐานขอมลท/ช1 .วช1 ยสนบสนนการด2
.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการ
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ล
ฐานขอมล;ล
การด2
การด2าเนนงาน
าเนนงาน
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละยทธศาสตร
ละยทธศาสตร

AA

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:งง
แนวทางการปรบปรงฐานขอมล
แนวทางการปรบปรงฐานขอมล
แสดงการทบทวนขอมลท8
แสดงการทบทวนขอมลท8งหมดในแต.
งหมดในแต.ละยทธศาสตรท/
ละยทธศาสตรท/ม1 /ม1 /
เดมไดครบถวน
เดมไดครบถวน(กรณ/
(กรณ/ทท/1ต/1ตองม/
องม/
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล การปรบปรง)
การปรบปรง)

แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม(ถาม/
(ถาม/) )
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
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DD
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การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน
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แสดงฐานขอมล;ลการด2าเนนงานของตวช/
าเนนงานของตวช/8วดตามค2
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.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการ
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ล
ฐานขอมล;ล
การด2
การด2าเนนงาน
าเนนงาน
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละยทธศาสตร
ละยทธศาสตร
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ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/ฐฐานขอมลท/
านขอมลท/1ค1ครอบคลม
รอบคลมถกตอง
ถกตอง
และทนสมยเก/
และทนสมยเก/1ย1ยวกบยทธศาสตร
วกบยทธศาสตร
แสดงการทบทวนขอมลท8
แสดงการทบทวนขอมลท8งหมดในแต.
งหมดในแต.ละยทธศาสตรท/
ละยทธศาสตรท/ม1 /ม1 /
ทกยทธศาสตรท/
ทกยทธศาสตรท/1ไดพัฒนฒนา/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
1ไดพัฒนฒนา/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าา
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล ข:น8 ใหม.ในป„ 2554 (แสดงขอมล
ข:น8 ใหม.ในป„ 2554 (แสดงขอมล
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม
ยอนหลง
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม(ถาม/
(ถาม/) )
ยอนหลง2554-2549
2554-2549ถาถา
สามารถท2
สามารถท2าาได)ได)
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554
แสดงฐานขอมล;ลการด2
แสดงฐานขอมล;ลการด2าเนนงานของตวช/
าเนนงานของตวช/8วดตามค2
8วดตามค2า า
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป„2าป„2549-2554
2549-2554

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

IT1
IT1

การพัฒนฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหมวด 4

ม/รม/ะบบฐานขอมลท/
ระบบฐานขอมลท/ช1 .วช1 ยสนบสนนการด2
.วยสนบสนนการด2าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการ
าเนนงานตามแ;นยทธศาสตรและแ;นป9บตราชการและม/
และม/ฐานขอมล;ล
ฐานขอมล;ล
การด2
การด2าเนนงาน
าเนนงาน
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
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แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละยทธศาสตร
ละยทธศาสตร

AA

DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/ฐฐานขอมลท/
านขอมลท/1ค1ครอบคลม
รอบคลมถกตอง
ถกตอง
และทนสมยเก/
และทนสมยเก/1ย1ยวกบยทธศาสตร
วกบยทธศาสตร
แสดงการทบทวนขอมลท8
แสดงการทบทวนขอมลท8งหมดในแต.
งหมดในแต.ละยทธศาสตรท/
ละยทธศาสตรท/ม1 /ม1 /
ทกยทธศาสตรท/
ทกยทธศาสตรท/1ไดท2
1ไดท2าาการ
การ
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล ปรบปรงในป„ 2554 (แสดง
ปรบปรงในป„ 2554 (แสดง
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม
ขอมลยอนหลง
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม(ถาม/
(ถาม/) )
ขอมลยอนหลง2554-2549
2554-2549ถาถา
สามารถท2
สามารถท2าาได)ได)
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554
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าเนนงานของตวช/8วดตามค2
8วดตามค2า า
รบรองประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
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การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
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แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละยทธศาสตร
ละยทธศาสตร

AA

DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/ฐฐานขอมลท/
านขอมลท/1ค1ครอบคลม
รอบคลมถกตอง
ถกตอง
และทนสมยของ;ลการด2
และทนสมยของ;ลการด2าาเนน
เนน
แสดงการทบทวนขอมลท8
แสดงการทบทวนขอมลท8งหมดในแต.
งหมดในแต.ละยทธศาสตรท/
ละยทธศาสตรท/ม1 /ม1 /
งานตวช/
งานตวช/8วดทกตวในทกมต
8วดทกตวในทกมตท/ท/1อ1อย.ย.
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดแนวทางในการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล ในค2ารบรองฯ ต8งแต.ป„ 2554ในค2ารบรองฯ ต8งแต.ป„ 2554แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม
2549
แสดงแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดม(ถาม/
(ถาม/) )
2549โดยม/
โดยม/ทท8ง;ลด2
8ง;ลด2าเนนการ
าเนนการ
และคะแนนท/
และคะแนนท/1ได1ได(แสดงขอมล
(แสดงขอมล
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554
ยอนหลง
ยอนหลง2554-2549)
2554-2549)
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554

แสดงฐานขอมล;ลการด2
แสดงฐานขอมล;ลการด2าเนนงานของตวช/
าเนนงานของตวช/8วดตามค2
8วดตามค2ารบรอง
ารบรอง
ประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ประจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป„2าป„2549-2554
2549-2554
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ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0
ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/
อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/ส1 รางคณค.
ส1 รางคณค.า ากระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละกระบวนการสราง
ละกระบวนการสราง ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
คณค.
คณค.า า
การวเคราะหขอมลท/
การวเคราะหขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนในใน

AA

DD

การด2
การด2าเนนการหร0
าเนนการหร0ออตดตามเก/
ตดตามเก/1ย1ยวว
กบกระบวนการสรางคณค.
กบกระบวนการสรางคณค.าา
(กระบวนการสรางคณค.าใดควร
าใดควร
แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล (กระบวนการสรางคณค.
ม/ม/ขอมลใด
ใหม.
ขอมลใดเพัฒนราะเหตใด)
เพัฒนราะเหตใด)
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการสราง
งหมดในการะบวนการสราง
คณค.
คณค.าท/าท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 ดท2าไวในป„
าไวในป„2551-2553
2551-2553

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
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ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0
ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/
อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/ส1 รางคณค.
ส1 รางคณค.า ากระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละกระบวนการสราง
ละกระบวนการสราง ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
คณค.
คณค.า า
การทบทวนขอมลท/
การทบทวนขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=เป=นนในใน

การด2
การด2าเนนการหร0
าเนนการหร0ออตดตามใน
ตดตามใน
กระบวนการสรางคณค.
กระบวนการสรางคณค.าท/าท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าา
ไวในป„51-53
51-53(ขอมลใดม/
(ขอมลใดม/ออย.ย.แแลวลว
แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล ไวในป„
และยงใชประโยชนได/ตอง
ใหม.
และยงใชประโยชนได/ตอง
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
ปรบปรง/ตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ปรบปรง/ตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดเก3
ดเก3บบเพัฒน1เพัฒน1มม
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
เตม/ควรยกเลก)
เตม/ควรยกเลก)

AA

แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการสราง
งหมดในการะบวนการสราง
คณค.
คณค.าท/าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ท/1 ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 ดท2าไวในป„
าไวในป„2551-2553
2551-2553

DD

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
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ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0
ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/
อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/ส1 รางคณค.
ส1 รางคณค.า ากระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละกระบวนการสราง
ละกระบวนการสราง ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:งการ
งการ
คณค.
คณค.า า
คดเล0
คดเล0ออกขอมลท/
กขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=เป=นนเพัฒน0เพัฒน01อ1อน2น2ามา
ามา

AA

DD

ปรบปรงหร0
ปรบปรงหร0ออจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล
ใหม.
ใหม.เพัฒน0เพัฒน01อ1อสนบสนนกระบวนการท/
สนบสนนกระบวนการท/1 1
สรางคณค.าไดอย.
าไดอย.างนอย
างนอย
แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล สรางคณค.
กระบวนการละ
ใหม.
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
โดย
โดยCIO/CEO
CIO/CEOเป=เป=นน;อนมต
;อนมต
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการสราง
งหมดในการะบวนการสราง
คณค.
คณค.าท/าท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 ดท2าไวในป„
าไวในป„2551-2553
2551-2553

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

IT2
IT2

การพัฒนฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหมวด 4

ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0
ทบทวนฐานขอมลเพัฒน0อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/
อ1 สนบสนนการป9บตงานของกระบวนการท/ส1 รางคณค.
ส1 รางคณค.า ากระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในแต.
ในแต.ละกระบวนการสราง
ละกระบวนการสราง ม/ม/ฐฐานขอมลท/
านขอมลท/1ค1ครอบคลม
รอบคลมถกตอง
ถกตอง
คณค.
คณค.า า
และทนสมยเก/
และทนสมยเก/1ย1ยวกบ
วกบ

AA

DD

กระบวนการสรางคณค.
กระบวนการสรางคณค.าท/าท/1ได1ได
พัฒนฒนา/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
พัฒนฒนา/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าาข:นข:8 น8 ใหม.
ใหม.ในป„
ในป„2554
2554
(แสดงขอมลยอนหลง25532553แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล (แสดงขอมลยอนหลง
2549)
ใหม.
2549)
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการสราง
งหมดในการะบวนการสราง
คณค.
คณค.าท/าท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 ดท2าไวในป„
าไวในป„2551-2553
2551-2553

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดอย.
ไดอย.างครบถวน
างครบถวน
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
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2าเป=นนในแต.
ในแต.ละกระบวนการสราง
ละกระบวนการสราง ม/ม/ฐฐานขอมลท/
านขอมลท/1ค1ครอบคลม
รอบคลมถกตอง
ถกตอง
คณค.
คณค.า า
และทนสมยเก/
และทนสมยเก/1ย1ยวกบ
วกบ

AA

DD

กระบวนการสรางคณค.
กระบวนการสรางคณค.าท/าท/1ได1ได
ท2ท2าการปรบปรงในป„
าการปรบปรงในป„2554
2554
(แสดงขอมลยอนหลง25532553แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล (แสดงขอมลยอนหลง
2549)
ใหม.
2549)
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการสราง
งหมดในการะบวนการสราง
คณค.
คณค.าท/าท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 ดท2าไวในป„
าไวในป„2551-2553
2551-2553

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดอย.
ไดอย.างครบถวน
างครบถวน
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน

หมายเหต
หมายเหตหากม/
หากม/กกระบวนการสรางคณค.
ระบวนการสรางคณค.ามากกว.
ามากกว.า า4 4กระบวนการใหเล0
กระบวนการใหเล0อกด2
อกด2าเนนการเพัฒน/
าเนนการเพัฒน/ยงยง4 4กระบวนการ
กระบวนการ
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ม/ฐม/านขอมลเพัฒน0
ฐานขอมลเพัฒน01อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
1อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนนกระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
การวเคราะหขอมลท/
การวเคราะหขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนในใน
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการ
งหมดในการะบวนการ
การด2
การด2าเนนการหร0
าเนนการหร0ออตดตามเก/
ตดตามเก/1ย1ยวว
สนบสนน
สนบสนน
กบกระบวนการสนบสนน
กบกระบวนการสนบสนน
แสดงแนวทางการคดเล0
อ
กขอมลท/
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
1
า
2
เป=
น
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ดท2
า
ฐานขอมล
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าเป=นมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าฐานขอมล
(กระบวนการสนบสนนใดควรม/
(กระบวนการสนบสนนใดควรม/
ใหม.
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
ขอมลใด
ขอมลใดเพัฒนราะเหตใด)
เพัฒนราะเหตใด)

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในกระบวนการสนบสนน
ในกระบวนการสนบสนน

AA
DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
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ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในกระบวนการสนบสนน
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AA
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ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
การทบทวนขอมลท/
การทบทวนขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=เป=นนในใน
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการสนบสนน
งหมดในการะบวนการสนบสนน การด2าเนนการหร0อตดตามใน
การด2าเนนการหร0อตดตามใน
กระบวนการสนบสนนท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าไว
แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล กระบวนการสนบสนนท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าไว
ในป„
ในป„51-53
51-53(ขอมลใดม/
(ขอมลใดม/ออย.ย.แแลวลว
ใหม.
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
และยงใชประโยชนได/ตอง
และยงใชประโยชนได/ตอง
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
ปรบปรง/ตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ปรบปรง/ตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดเก3
ดเก3บบเพัฒน1เพัฒน1มม
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน เตม/ควรยกเลก)
เตม/ควรยกเลก)
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ม/ฐม/านขอมลเพัฒน0
ฐานขอมลเพัฒน01อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
1อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนนกระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในกระบวนการสนบสนน
ในกระบวนการสนบสนน

AA
DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:งการ
งการ
คดเล0
คดเล0ออกขอมลท/
กขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=เป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าา
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการ
งหมดในการะบวนการ
ฐานขอมลใหม.
สนบสนน
ฐานขอมลใหม.หหร0อร0อปรบปรงฐาน
ปรบปรงฐาน
สนบสนน
ขอมลเดม อย.างนอย
แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล ขอมลเดม อย.างนอย
กระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ใหม.
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
โดย
โดยCIO/CEO
CIO/CEOเป=เป=นน;อนมต
;อนมต
แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
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ม/ฐม/านขอมลเพัฒน0
ฐานขอมลเพัฒน01อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
1อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนนกระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในกระบวนการสนบสนน
ในกระบวนการสนบสนน

AA
DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/ฐฐานขอมลท/
านขอมลท/1ค1ครอบคลม
รอบคลมถกตอง
ถกตอง
และทนสมยเก/
และทนสมยเก/1ย1ยวกบ
วกบ
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการ
งหมดในการะบวนการ
กระบวนการสนบสนนท/
สนบสนน
กระบวนการสนบสนนท/1ได1ได
สนบสนน
พัฒนฒนา/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าข:น8 ใหม.ในป„ 2554
แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล พัฒนฒนา/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าข:น8 ใหม.ในป„ 2554
(แสดงขอมลยอนหลง
(แสดงขอมลยอนหลง25532553ใหม.
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
2549)
2549)

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
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ม/ฐม/านขอมลเพัฒน0
ฐานขอมลเพัฒน01อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนน
1อสนบสนนการป9บตงานของกระบวนการสนบสนนกระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานขอมล
ฐานขอมล
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนในกระบวนการสนบสนน
ในกระบวนการสนบสนน

AA
DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/ฐฐานขอมลท/
านขอมลท/1ค1ครอบคลม
รอบคลมถกตอง
ถกตอง
และทนสมยเก/
และทนสมยเก/1ย1ยวกบ
วกบ
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8
แสดงการทบทวนฐานขอมลท8งหมดในการะบวนการ
งหมดในการะบวนการ
กระบวนการสนบสนนท/
สนบสนน
กระบวนการสนบสนนท/1ได1ได
สนบสนน
ท2าการปรบปรงในป„ 2554
แสดงแนวทางการคดเล0
แสดงแนวทางการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าฐานขอมล
าฐานขอมล ท2าการปรบปรงในป„ 2554
(แสดงขอมลยอนหลง
(แสดงขอมลยอนหลง25532553ใหม.
ใหม.หร0หร0อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
อแนวทางการปรบปรงฐานขอมลเดมไดครบถวน
2549)
2549)

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดพัฒนฒนาข:
ไ1 ดพัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน

แสดงฐานขอมลท/
แสดงฐานขอมลท/ไ1 ดรบการปรบปรงในป„
ไ1 ดรบการปรบปรงในป„2554
2554ไดครบถวน
ไดครบถวน
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ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมลข.
งขอมลข.าวสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA
AA

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/เ1 ก/เ1 ก/ย1 วของของ
ย1 วของของ
ส.วส.นราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
1อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
แสดงการวเคราะหงานบรการท/
แสดงการวเคราะหงานบรการท/1เก/1เก/ยวของกบส.
ยวของกบส.วนราชการ
วนราชการ
เพัฒน0เพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
1อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
แสดงการทบทวนขอมลท/
แสดงการทบทวนขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/เ1 ก/เ1 ก/1ยวของเพัฒน0
1ยวของเพัฒน01อ1อ
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/ตได
ตได
แสดงการทบทวนงานบรการท/
แสดงการทบทวนงานบรการท/1เก/เ1 ก/1ยวของกบส.
1ยวของกบส.วนราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อ1อ
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/ด1 2าด1 เนนการในอด/
2าเนนการในอด/ตต
แสดงการคดเล0
แสดงการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าการคนหาขอมล
าการคนหาขอมล
ใหม.
ใหม.โดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEOอนมตอย.
อนมตอย.างนอย
างนอย1 1ขอมล
ขอมล
แสดงแนวทางในการคดเล0
แสดงแนวทางในการคดเล0อกงานบรการท/
อกงานบรการท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดด
ท2ท2างานบรการใหม.
างานบรการใหม.โดย
โดยCIO/CEO
CIO/CEOอนมต
อนมต1 1งานบรการ
งานบรการ

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
การวเคราะหขอมลท/
การวเคราะหขอมลท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนหร0หร0ออ
ความรท/
ความรท/1เก/1เก/1ย1ยวของของส.
วของของส.วนวน
ราชการเพัฒน0
ราชการเพัฒน01อ1อใหประชาชน
ใหประชาชน
สามารถเขาคนหาได
สามารถเขาคนหาไดโดย;ล
โดย;ล
การวเคราะหควรแสดงใหเห3
การวเคราะหควรแสดงใหเห3นนว.าว.า
ส.ส.วนราชการควรม/
วนราชการควรม/ขอมลหร0
ขอมลหร0ออ
ความรใดท/
ความรใดท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ใหแก.
ะใหแก.ปประชาชน
ระชาชน
เขาคนหาได
เขาคนหาได
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ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมลข.
งขอมลข.าวสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA
AA

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/1เก/เ1 ก/1ยวของของ
1ยวของของ
ส.วส.นราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
1อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
แสดงการวเคราะหงานบรการท/
แสดงการวเคราะหงานบรการท/เ1 ก/เ1 ก/ยวของกบส.
ยวของกบส.วนราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อ1อ
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
แสดงการทบทวนขอมลท/
แสดงการทบทวนขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/เ1 ก/เ1 ก/1ยวของเพัฒน0
1ยวของเพัฒน01อ1อ
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/ตได
ตได
แสดงการทบทวนงานบรการท/
แสดงการทบทวนงานบรการท/1เก/เ1 ก/1ยวของกบส.
1ยวของกบส.วนราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อ1อ
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/ด1 2าด1 เนนการในอด/
2าเนนการในอด/ตต
แสดงการคดเล0
แสดงการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าการคนหาขอมล
าการคนหาขอมล
ใหม.
ใหม.โดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEOอนมตอย.
อนมตอย.างนอย
างนอย1 1ขอมล
ขอมล
แสดงแนวทางในการคดเล0
แสดงแนวทางในการคดเล0อกงานบรการท/
อกงานบรการท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดด
ท2ท2างานบรการใหม.
างานบรการใหม.โดย
โดยCIO/CEO
CIO/CEOอนมต
อนมต1 1งานบรการ
งานบรการ

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
การวเคราะหงานบรการของ
การวเคราะหงานบรการของ
ส.ส.วนราชการ
วนราชการท/ท/1เหมาะสมท/
1เหมาะสมท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ด2ด2าเนนการใหประชาชนสามารถ
าเนนการใหประชาชนสามารถ
เขาใชบรการ;.
เขาใชบรการ;.านระบบ
านระบบ
เทคโนโลย/
เทคโนโลย/สสารสนเทศได
ารสนเทศไดโดย
โดย
;ลการวเคราะหควรแสดงให
;ลการวเคราะหควรแสดงให
เห3เห3นนว.าว.ในส.
าในส.วนราชการควรม/
วนราชการควรม/งาน
งาน
บรการใดท/
บรการใดท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ใหประชาชนเขาใช
ะใหประชาชนเขาใช
บรการ;.
บรการ;.านระบบฯ
านระบบฯไดได
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ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมลข.
งขอมลข.าวสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA
AA

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/1เก/เ1 ก/1ยวของของ
1ยวของของ
ส.วส.นราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
1อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
แสดงการวเคราะหงานบรการท/
แสดงการวเคราะหงานบรการท/1เก/1เก/ยวของกบส.
ยวของกบส.วนราชการ
วนราชการ
เพัฒน0เพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
1อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
แสดงการทบทวนขอมลท/
แสดงการทบทวนขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/เ1 ก/เ1 ก/1ยวของเพัฒน0
1ยวของเพัฒน0อ1 ให
อ1 ให
ประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/
ประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/ตได
ตได
แสดงการทบทวนงานบรการท/
แสดงการทบทวนงานบรการท/1เก/เ1 ก/1ยวของกบส.
1ยวของกบส.วนราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อ1อ
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/ด1 2าด1 เนนการในอด/
2าเนนการในอด/ตต
แสดงการคดเล0
แสดงการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าการคนหาขอมล
าการคนหาขอมล
ใหม.
ใหม.โดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEOอนมตอย.
อนมตอย.างนอย
างนอย1 1ขอมล
ขอมล
แสดงแนวทางในการคดเล0
แสดงแนวทางในการคดเล0อกงานบรการท/
อกงานบรการท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดด
ท2ท2างานบรการใหม.
างานบรการใหม.โดย
โดยCIO/CEO
CIO/CEOอนมต
อนมต1 1งานบรการ
งานบรการ

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
การทบทวนขอมลหร0
การทบทวนขอมลหร0ออความรท/
ความรท/1 1
เก/เก/1ย1ยวของของส.
วของของส.วนราชการท/
วนราชการท/1ได1ได
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดใหประชาชนสามารถเขา
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดใหประชาชนสามารถเขา
คนหาไดในป„
คนหาไดในป„ทท/1;/1;า. นๆ
า. นๆมามาโดย;ล
โดย;ล
การทบทวนควรแสดงใหเห3
การทบทวนควรแสดงใหเห3นนว.าว.า
ขอมลใดม/
ขอมลใดม/ออย.ย.แแลวและยงใช
ลวและยงใช
ประโยชนได
ประโยชนไดขอมลใดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ขอมลใดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=
2าเป=นน
ตองปรบปรง
ตองปรบปรงขอมลใดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ขอมลใดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=
2าเป=นน
ตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ตองจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดเก3
ดเก3บบเพัฒน1เพัฒน1มม
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ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมลข.
งขอมลข.าวสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA
AA

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/1เก/เ1 ก/1ยวของของ
1ยวของของ ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงใหเห3
สดงใหเห3นนถ:ถ:ง;ล
ง;ล
ส.วส.นราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
1อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
การทบทวนงานบรการของส.
การทบทวนงานบรการของส.วนวน
แสดงการวเคราะหงานบรการท/
แสดงการวเคราะหงานบรการท/1เก/1เก/ยวของกบส.
ยวของกบส.วนราชการ
วนราชการ ราชการเพัฒน0
ราชการเพัฒน01อ1อใหประชาชน
ใหประชาชน
เพัฒน0เพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
1อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
สามารถเขาใชไดในป„
สามารถเขาใชไดในป„ทท/1;/1;.านๆ
า. นๆ
แสดงการทบทวนขอมลท/
แสดงการทบทวนขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/เ1 ก/เ1 ก/1ยวของเพัฒน0
1ยวของเพัฒน01อ1อ มามาโดย;ลการทบทวนควร
โดย;ลการทบทวนควร
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/
ต
ได
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/ตได
แสดงใหเห3
แสดงใหเห3นนว.าว.งานบรการใดม/
างานบรการใดม/
แสดงการทบทวนงานบรการท/
แสดงการทบทวนงานบรการท/เ1 ก/1เก/1ยวของกบส.
1ยวของกบส.วนราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน0อ1 ให
อ1 ให อย.แลวและยงใชประโยชนได
อย.แลวและยงใชประโยชนได
ประชาชนสามารถเขาใชบรการท/
ด
1
า
2
เนนการในอด/
ต
ประชาชนสามารถเขาใชบรการท/1ด2าเนนการในอด/ต
งานบรการใดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
งานบรการใดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=
2าเป=นนตอง
ตอง
แสดงการคดเล0
อ
กขอมลท/
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
1
า
2
เป=
น
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ดท2
า
การคนหาขอมล
แสดงการคดเล0อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าเป=นมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าการคนหาขอมล ปรบปรง งานบรการใดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น
ปรบปรง งานบรการใดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น
ใหม.
ใหม.โดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEOอนมตอย.
อนมตอย.างนอย
างนอย1 1ขอมล
ขอมล
ตองเก3
ตองเก3บบเพัฒน1เพัฒน1มมเตม
เตม
แสดงแนวทางในการคดเล0
แสดงแนวทางในการคดเล0อกงานบรการท/
อกงานบรการท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดด
ท2ท2างานบรการใหม.
างานบรการใหม.โดย
โดยCIO/CEO
CIO/CEOอนมต
อนมต1 1งานบรการ
งานบรการ

การพัฒนฒนาคณภาพัฒนการบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการภาครฐ

IT4
IT4

การพัฒนฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหมวด 4

ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมลข.
งขอมลข.าวสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA
AA

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/1เก/เ1 ก/1ยวของของ
1ยวของของ
ส.วส.นราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
1อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
แสดงการวเคราะหงานบรการท/
แสดงการวเคราะหงานบรการท/1เก/1เก/ยวของกบส.
ยวของกบส.วนราชการ
วนราชการ
เพัฒน0เพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
1อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
แสดงการทบทวนขอมลท/
แสดงการทบทวนขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/เ1 ก/เ1 ก/1ยวของเพัฒน0
1ยวของเพัฒน01อ1อ
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/ตได
ตได
แสดงการทบทวนงานบรการท/
แสดงการทบทวนงานบรการท/1เก/เ1 ก/1ยวของกบส.
1ยวของกบส.วนราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อ1อ
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/ด1 2าด1 เนนการในอด/
2าเนนการในอด/ตต
แสดงการคดเล0
แสดงการคดเล0อกขอมลท/
อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าการคนหาขอมลใหม.
าการคนหาขอมลใหม.
โดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEOอนมตอย.
อนมตอย.างนอย
างนอย1 1ขอมล
ขอมล
แสดงแนวทางในการคดเล0
แสดงแนวทางในการคดเล0อกงานบรการท/
อกงานบรการท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดด
ท2ท2างานบรการใหม.
างานบรการใหม.โดย
โดยCIO/CEO
CIO/CEOอนมต
อนมต1 1งานบรการ
งานบรการ

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงถ:
สดงถ:งการคดเล0
งการคดเล0ออกก
ขอมลหร0
ขอมลหร0ออความรท/
ความรท/1เก/1เก/1ย1ยวของเพัฒน0
วของเพัฒน01อ1อ
น2น2ามาพัฒนฒนาหร0
ามาพัฒนฒนาหร0ออจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าฐาน
าฐาน
ขอมลข:
ขอมลข:น8 น8 ใหม.
ใหม.เพัฒน0เพัฒน01อ1อใหประชาชน
ใหประชาชน
เขาคนหาไดเพัฒน1
เขาคนหาไดเพัฒน1มมเตมอย.
เตมอย.าางนอย
งนอย1 1
ขอมล
ขอมลโดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEOเป=เป=นน
;อนมต
;อนมตโดยอธบายหลกเกณฑ์คุณภาพการบริ
โดยอธบายหลกเกณฑ์คุณภาพการบริ
และแนวทางท/
และแนวทางท/1ใชในการคดเล0
1ใชในการคดเล0ออกก
ไดอย.
ไดอย.างเหมาะสม
างเหมาะสม
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ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมลข.
งขอมลข.าวสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA
AA

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงการวเคราะหขอมลท/
แสดงการวเคราะหขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/1เก/เ1 ก/1ยวของของ
1ยวของของ ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงถ:
สดงถ:งการคดเล0
งการคดเล0ออกก
ส.วส.นราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
1อใหประชาชนสามารถเขาคนหาได
งานบรการท/
งานบรการท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2า1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เป=
2าเป=นนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ตอง
ะตอง
แสดงการวเคราะหงานบรการท/
แสดงการวเคราะหงานบรการท/1เก/1เก/ยวของกบส.
ยวของกบส.วนราชการ
วนราชการ พัฒนฒนาและจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
พัฒนฒนาและจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าาข:นข:8 น8 ใหม.
ใหม.เพัฒน0เพัฒน01อ1อใหให
เพัฒน0เพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
1อใหประชาชนสามารถเขาใชบรการได
บรการ;.
บรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
แสดงการทบทวนขอมลท/
แสดงการทบทวนขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนหร0หร0อความรท/
อความรท/เ1 ก/เ1 ก/1ยวของเพัฒน0
1ยวของเพัฒน01อ1อ สารสนเทศไดเพัฒน1
สารสนเทศไดเพัฒน1มมเตม
เตมอย.อย.างาง
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/
ต
ได
ใหประชาชนสามารถเขาคนหาขอมลในอด/ตได
นอย
นอย1 1งานบรการ
งานบรการโดย
โดยCIO
CIO
แสดงการทบทวนงานบรการท/
แสดงการทบทวนงานบรการท/1เก/เ1 ก/1ยวของกบส.
1ยวของกบส.วนราชการเพัฒน0
วนราชการเพัฒน01อ1อ หร0อCEO เป=น;อนมต โดย
หร0อCEO เป=น;อนมต โดย
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/
ด
1
า
2
เนนการในอด/
ต
ใหประชาชนสามารถเขาใชบรการท/ด1 2าเนนการในอด/ต
อธบายหลกเกณฑ์คุณภาพการบริ
อธบายหลกเกณฑ์คุณภาพการบริและแนวทาง
และแนวทาง
แสดงการคดเล0
อ
กขอมลท/
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
1
า
2
เป=
น
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ดท2
า
การคนหาขอมล
แสดงการคดเล0อกขอมลท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าเป=นมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าการคนหาขอมล ท/1ใชในการคดเล0อกไดอย.าง
ท/1ใชในการคดเล0อกไดอย.าง
ใหม.
ใหม.โดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEOอนมตอย.
อนมตอย.างนอย
างนอย1 1ขอมล
ขอมล
เหมาะสม
เหมาะสม
แสดงแนวทางในการคดเล0
แสดงแนวทางในการคดเล0อกงานบรการท/
อกงานบรการท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นนมาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
มาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2างาน
างาน
บรการใหม.
บรการใหม.โดย
โดยCIO/CEO
CIO/CEOอนมต
อนมต1 1งานบรการ
งานบรการ
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ม/รม/ะบบเทคโนโลย/
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน0
สารสนเทศเพัฒน01อใหประชาชนสามารถเขาถ:
1อใหประชาชนสามารถเขาถ:งขอมลข.
งขอมลข.าวสารและรบบรการ;.
าวสารและรบบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA

DD

แสดงแนวทางการปรบปรงระบบส0
แสดงแนวทางการปรบปรงระบบส0บบคนขอมลเดมไดครบถวน
คนขอมลเดมไดครบถวน
(กรณ/
(กรณ/ทตท/1 องม/
ต/1 องม/กการปรบปรง)
ารปรบปรง)
แสดงแนวทางการปรบปรงงานบรการเดมไดครบถวน
แสดงแนวทางการปรบปรงงานบรการเดมไดครบถวน
(กรณ/
(กรณ/ตองม/
ตองม/กการปรบปรง)
ารปรบปรง)
แสดงการด2
แสดงการด2าเนนการตามพัฒนระราชบญ์ จินดาประ
าเนนการตามพัฒนระราชบญ์ จินดาประญ์ จินดาประญ์ จินดาประตขอมลข.
ตขอมลข.าวสารของ
าวสารของ
ราชการ
ราชการพัฒน.ศ.
พัฒน.ศ.2540
2540
แสดงการใหบรการส0
แสดงการใหบรการส0บบคนขอมลหร0
คนขอมลหร0อความร
อความร
แสดงงานบรการ;.
แสดงงานบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/
สารสนเทศท/ไ1 ดไ1 ด
พัฒนฒนาข:
พัฒนฒนาข:8น8นในป„
ในป„2554
2554
แสดงงานบรการท/
แสดงงานบรการท/ไ1 ดปรบปรงในป„
ไ1 ดปรบปรงในป„2554
2554(กรณ/
(กรณ/ทตท/1 องม/
ต/1 องม/กการาร
ปรบปรง)
ปรบปรง)

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงถ:
สดงถ:งแนวทาง
งแนวทาง
การปรบปรงระบบส0
การปรบปรงระบบส0บบคนขอมล
คนขอมล
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ความรเดมท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าาไวในป„
ไวในป„ทท/1 /1
;.;.านๆ
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ระเมน

ม/ม/กการด2
ารด2าเนนการตามพัฒนระราช
าเนนการตามพัฒนระราช
บญ์ จินดาประ
บญ์ จินดาประญ์ จินดาประญ์ จินดาประตขอมลข.
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ม/ม/ชช.อ.องทางใหประชาชนสามารถ
งทางใหประชาชนสามารถ
ส0ส0บบคนขอมลหร0
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ความร;.านาน
ระบบเทคโนโลย/
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ส.ส.วนราชการได
วนราชการไดโดยอย.
โดยอย.างนอย
างนอย
ตองม/
ตองม/ขอมลท/
ขอมลท/1เก/1เก/1ย1ยวของกบ
วของกบ
ภารกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ภารกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴หหลกของส.
ลกของส.วนราชการ
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ไ6ตได)
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ารปรบปรง)
แสดงการด2
แสดงการด2าเนนการตามพัฒนระราชบญ์ จินดาประ
าเนนการตามพัฒนระราชบญ์ จินดาประญ์ จินดาประญ์ จินดาประตขอมลข.
ตขอมลข.าวสารของ
าวสารของ
ราชการ
ราชการพัฒน.ศ.
พัฒน.ศ.2540
2540
แสดงการใหบรการส0
แสดงการใหบรการส0บบคนขอมลหร0
คนขอมลหร0อความร
อความร
แสดงงานบรการ;.
แสดงงานบรการ;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/
สารสนเทศท/1ไดพัฒนฒนา
1ไดพัฒนฒนา
ข:8นข:8นในป„
ในป„2554
2554
แสดงงานบรการท/
แสดงงานบรการท/ไ1 ดปรบปรงในป„
ไ1 ดปรบปรงในป„2554
2554(กรณ/
(กรณ/ทตท/1 องม/
ต/1 องม/กการาร
ปรบปรง)
ปรบปรง)

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/ชช.อ.องทางการใหบรการ
งทางการใหบรการ
ประชาชนในงานบรการท/
ประชาชนในงานบรการท/1ส1ส.วน.วน
ราชการไดพัฒนฒนาและจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ราชการไดพัฒนฒนาและจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าข:าข:8น8น
ใหม.
ใหม.เพัฒน0เพัฒน01อ1อใหสามารถใชบรการ
ใหสามารถใชบรการ
;.;.านระบบเทคโนโลย/
านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศไดเพัฒน1
สารสนเทศไดเพัฒน1มมเตมในป„
เตมในป„2554
2554
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ม/รม/ะบบการตดตาม
ระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย(Warning
(WarningSystem)
System)
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA

แสดงระบบการตดตาม
แสดงระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย
แสดงขอมลความถ/
แสดงขอมลความถ/1 และความเส/
1 และความเส/ยหายของภยท/
ยหายของภยท/เ1 คยเกดข:
เ1 คยเกดข:8น8น

DD

แสดงการรายงานหร0
แสดงการรายงานหร0อน2อน2าเสนอขอมลให;บรหาร;.
าเสนอขอมลให;บรหาร;.านระบบ
านระบบ
สารสนเทศส2
สารสนเทศส2าหรบ;บรหาร
าหรบ;บรหาร(Executive
(ExecutiveInformation
Information
System
System: :EIS)
EIS)หร0หร0อระบบสารสนเทศทางภมศาสตร
อระบบสารสนเทศทางภมศาสตร
(Geographic
(GeographicInformation
InformationSystem
System: GIS)
: GIS)

LL

แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดการปรบปรงระบบการตดตาม
ยดการปรบปรงระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวง
และเต0
และเต0อนภยใหม/
อนภยใหม/ปประสทธภาพัฒนมากข:
ระสทธภาพัฒนมากข:8น8นกว.กว.าเดมท/
าเดมท/เ1 คยม/
เ1 คยม/อย.อย.

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน
ม/รม/ะบบตดตามฯท/
ระบบตดตามฯท/1ม/ค1มวามส2
/ความส2าคญ์ จินดาประ
าคญ์ จินดาประต.อตยทธศาสตร
.อยทธศาสตร
ม/กม/ารก2
าหนดกฎีการจัดการเชิงคุณ
เกณฑ์คุณภาพการบริ
8วด8วดเง0เง0
1อนไขการ
การก2
าหนดกฎีการจัดการเชิงคุณ
เกณฑ์คุณภาพการบริตวช/
ตวช/
1อนไขการ
ตดตาม
อนภย
ตดตามเต0เต0อนภย
อนภยวธ/วธ/การเต0
การเต0
อนภยมาตรการท/
มาตรการท/1 1
ตองด2
ตองด2าเนนการเม0
าเนนการเม01อเกดภยข:
1อเกดภยข:8นในระดบต.
8นในระดบต.างๆ
างๆ
กรณ/
ยดได
กรณ/ใชตดตามตวช/
ใชตดตามตวช/8วดตองดถ:
8วดตองดถ:งรายละเอ/
งรายละเอ/
ยดได
ว.าว.เป=าเป=นเท.
น นถาตดตามในช.
นเท.าไราไรเช.เช.
ถาตดตามในช.วงตน
วงตน
ป„งป„บประมาณ6:
1งเป=1งเป=นช.นวช.งท/
1ยงไม.
งบประมาณ6:
วงท/
1ยงไม.ถ:งถก2:งาก2หนด
าหนด
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴.าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ยเงนตามงวดงานในสญ์ จินดาประ
ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ
า าอาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
.ายเงนตามงวดงานในสญ์ จินดาประ
อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ม/อมตรา
/อตรา
การเบกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
.ายนอย
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ยงไม.
หาหาณณ
การเบกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
.ายนอยจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴:งจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
:งอาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ะยงไม.ใช.ใปช.Œญ์ จินดาประปŒญ์ จินดาประ
ขณะน8
น นดงน8
การเต0
อนภยข:
8นมา
ขณะน8
ดงน8นหากระบบม/
นหากระบบม/
การเต0
อนภยข:
8นมา
ก3อก3าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ถาเบกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
.ายไดนอย
อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ยงไม.
ะยงไม.ถกตอง
ถกตองแต.แต.
ถาเบกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
.ายไดนอย
เพัฒนราะการด2
เพัฒนราะการด2าเนนงานล.
าเนนงานล.าชากว.
าชากว.าท/า1กท/2า1กหนดใน
2าหนดใน
แ;น
แ;นเช.เช.น นการลงนามในสญ์ จินดาประ
การลงนามในสญ์ จินดาประญ์ จินดาประญ์ จินดาประาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴าด60
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ด608อจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴8อดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴างาง
เลยระยะเวลาท/
1เหมาะสมแลว
นน/น8จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴น/ะ8จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
เลยระยะเวลาท/
1เหมาะสมแลวประเด3
ประเด3
ตองม/
ตองม/สญ์ จินดาประสญ์ จินดาประญ์ จินดาประาณเต0
าณเต0อนภยในระบบ
อนภยในระบบ
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ม/รม/ะบบการตดตาม
ระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย(Warning
(WarningSystem)
System)
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA

แสดงระบบการตดตาม
แสดงระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย
แสดงขอมลความถ/
แสดงขอมลความถ/1 และความเส/
1 และความเส/ยหายของภยท/
ยหายของภยท/เ1 คยเกดข:
เ1 คยเกดข:8น8น

DD

แสดงการรายงานหร0
แสดงการรายงานหร0อน2อน2าเสนอขอมลให;บรหาร;.
าเสนอขอมลให;บรหาร;.านระบบ
านระบบ
สารสนเทศส2
สารสนเทศส2าหรบ;บรหาร
าหรบ;บรหาร(Executive
(ExecutiveInformation
Information
System
System: :EIS)
EIS)หร0หร0อระบบสารสนเทศทางภมศาสตร
อระบบสารสนเทศทางภมศาสตร
(Geographic
(GeographicInformation
InformationSystem
System: GIS)
: GIS)

LL

แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดการปรบปรงระบบการตดตาม
ยดการปรบปรงระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวง
และเต0
และเต0อนภยใหม/
อนภยใหม/ปประสทธภาพัฒนมากข:
ระสทธภาพัฒนมากข:8น8นกว.กว.าเดมท/
าเดมท/เ1 คยม/
เ1 คยม/อย.อย.

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/รายละเอ/
รายละเอ/ยยดขอมลและ
ดขอมลและ
สารสนเทศต.
สารสนเทศต.างๆ
างๆท/ท/1เก/1เก/1ย1ยวของกบ
วของกบ
ระบบเต0
ระบบเต0ออนภยฯ
นภยฯท/ท/1ท1ท2า2าไวไว
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ม/รม/ะบบการตดตาม
ระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย(Warning
(WarningSystem)
System)
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA
DD
LL

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงการรายงานหร0
แสดงการรายงานหร0ออน2น2าเสนอ
าเสนอ
ขอมลให;บรหาร;.
ขอมลให;บรหาร;.านระบบ
านระบบ
สารสนเทศส2าหรบ;บรหาร
าหรบ;บรหาร
แสดงขอมลความถ/
แสดงขอมลความถ/1 และความเส/
1 และความเส/ยหายของภยท/
ยหายของภยท/เ1 คยเกดข:
เ1 คยเกดข:8น8น สารสนเทศส2
(Executive
(ExecutiveInformation
Information
แสดงการรายงานหร0
แสดงการรายงานหร0อน2อน2าเสนอขอมลให;บรหาร;.
าเสนอขอมลให;บรหาร;.านระบบ
านระบบ System
System: :EIS)
EIS)หร0หร0ออระบบ
ระบบ
สารสนเทศส2
สารสนเทศส2าหรบ;บรหาร
าหรบ;บรหาร(Executive
(ExecutiveInformation
InformationSystem
System สารสนเทศทางภมศาสตร
สารสนเทศทางภมศาสตร
: :EIS)
หร0
อ
ระบบสารสนเทศทางภมศาสตร
(Geographic
EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภมศาสตร (Geographic
(Geographic
(GeographicInformation
Information
Information
InformationSystem
System: GIS)
: GIS)
System
System: :GIS)
GIS)
แสดงระบบการตดตาม
แสดงระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย

แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดการปรบปรงระบบการตดตาม
ยดการปรบปรงระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวง
และเต0
และเต0อนภยใหม/
อนภยใหม/ปประสทธภาพัฒนมากข:
ระสทธภาพัฒนมากข:8น8นกว.กว.าเดมท/
าเดมท/เ1 คยม/
เ1 คยม/อย.อย.
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ม/รม/ะบบการตดตาม
ระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย(Warning
(WarningSystem)
System)
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

AA
DD
LL

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/กการปรบปรงระบบการตดตาม
ารปรบปรงระบบการตดตาม
เ@Xเ@Xาระวงและเต0
าระวงและเต0ออนภย
นภย
โดย
แสดงขอมลความถ/
แสดงขอมลความถ/1 และความเส/
1 และความเส/ยหายของภยท/
ยหายของภยท/เ1 คยเกดข:
เ1 คยเกดข:8น8น โดย
1)1)ถาระบบน/
ถาระบบน/8ม8 /ม/มาในป„
าในป„กก.อ.อนตองม/
นตองม/
แสดงการรายงานหร0
แสดงการรายงานหร0อน2อน2าเสนอขอมลให;บรหาร;.
าเสนอขอมลให;บรหาร;.านระบบ
านระบบ การปรบปรง
การปรบปรง
สารสนเทศส2
สารสนเทศส2าหรบ;บรหาร
าหรบ;บรหาร(Executive
(ExecutiveInformation
Information
2)2)ถาไม.
ถาไม.เคยม/
เคยม/ระบบฯใดมาก.
ระบบฯใดมาก.ออนน
System
:
EIS)
หร0
อ
ระบบสารสนเทศทางภมศาสตร
System : EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภมศาสตร
เพัฒน1เพัฒน1งเร1
งเร1มมท2ท2าาระบบในป„
ระบบในป„2554
2554
(Geographic
(GeographicInformation
InformationSystem
System: GIS)
: GIS)
อนโลมใหท2
อนโลมใหท2าสรปในส1
าสรปในส1งท/งท/1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ1จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดการปรบปรงระบบการตดตาม
ยดการปรบปรงระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวง ปรบปรงในป„ตอ. ไป
ปรบปรงในป„ตอ. ไป
และเต0
และเต0อนภยใหม/
อนภยใหม/ปประสทธภาพัฒนมากข:
ระสทธภาพัฒนมากข:8น8นกว.กว.าเดมท/
าเดมท/เ1 คยม/
เ1 คยม/อย.อย.
3)3)ถาม/
ถาม/ระบบฯ
ระบบฯอ0อ01น1นในป„
ในป„กก.อ.อนนแต.แต.
ในป„
ในป„นน/8ท/8ท2าระบบใหม.
2าระบบใหม.ตองม/
ตองม/กการาร
ทบทวน
ทบทวน
แสดงระบบการตดตาม
แสดงระบบการตดตามเ@Xเ@Xาระวง
าระวงและเต0
และเต0อนภย
อนภย
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ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

ม/ม/เอกสารท/
เอกสารท/1แ1แสดงการทบทวน
สดงการทบทวน
นโยบายความม1
นโยบายความม1นนคงคง6:6:1งอย.
1งอย.างาง
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2านโยบายความม1
านโยบายความม1นนคงปลอดภยของ
คงปลอดภยของ
นอยประกอบดวย
นอยประกอบดวย
องคการอย.
องคการอย.างเป=
างเป=นนลายลกษณอกษร
ลายลกษณอกษรโดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEO
เป=เป=นน;อนมต
◦◦Acceptable
;อนมต
Acceptableuse
usePolicy
Policy
◦◦Wireless
WirelessPolicy
Policy
แสดงระบบสารสนเทศท1
แสดงระบบสารสนเทศท1งหมดท/
งหมดท/ม1 /อม1 ย./อใย.นองคกร
ในองคกร
◦◦Firewall
FirewallPolicy
Policy
แสดงระบบรกษาความม1
แสดงระบบรกษาความม1นนคงและปลอดภยของระบบฐาน
คงและปลอดภยของระบบฐาน
◦◦E-mail
E-mailPolicy
Policy
ขอมลและสารสนเทศ
ขอมลและสารสนเทศ
◦◦Internet
InternetSecurity
SecurityPolicy
Policy
• •แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดแ;นแกไขปŒ
ยดแ;นแกไขปŒญ์ จินดาประญ์ จินดาประหาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
หาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณความ
ากสถานการณความ
◦◦Access
Accesscontrol
controlPolicy
Policy
ไม.ไม.แน.แน.นนอนและภยพัฒนบตท/
อ
1
าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ะ
เกดกบระบบฐานขอมลและ
อนและภยพัฒนบตท/1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเกดกบระบบฐานขอมลและ
◦◦IDS
IDS/IPS
/IPSPolicy
Policy
สารสนเทศ
สารสนเทศ(IT(ITContingency
ContingencyPlan)
Plan)

แสดงการทบทวนนโยบายความม1
แสดงการทบทวนนโยบายความม1นนคงคง

AA

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน
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ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

ม/ม/เอกสารนโยบายความม1
เอกสารนโยบายความม1นนคงคง
6:6:1งอย.
1งอย.างนอยประกอบดวย
างนอยประกอบดวย
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2านโยบายความม1
านโยบายความม1นนคงปลอดภยขององคการ
คงปลอดภยขององคการ ◦◦Acceptable
Acceptableuse
usePolicy
Policy
อย.อย.างเป=
น
ลายลกษณอกษร
โดย
CIO
หร0
อ
CEO
เป=
น
;อนมต
างเป=นลายลกษณอกษร โดย CIO หร0อ CEO เป=น;อนมต
◦◦Wireless
WirelessPolicy
Policy
◦◦Firewall
FirewallPolicy
Policy
แสดงระบบสารสนเทศท1
แสดงระบบสารสนเทศท1งหมดท/
งหมดท/ม1 /อม1 ย./อใย.นองคกร
ในองคกร
◦◦E-mail
E-mailPolicy
Policy
แสดงระบบรกษาความม1
แสดงระบบรกษาความม1นนคงและปลอดภยของระบบฐาน
คงและปลอดภยของระบบฐาน
◦◦Internet
InternetSecurity
SecurityPolicy
Policy
ขอมลและสารสนเทศ
ขอมลและสารสนเทศ
◦◦Access
Accesscontrol
controlPolicy
Policy
• •แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดแ;นแกไขปŒ
ยดแ;นแกไขปŒญ์ จินดาประญ์ จินดาประหาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
หาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณความ
ากสถานการณความ
◦◦IDS
IDS/IPS
/IPSPolicy
Policy
แสดงการทบทวนนโยบายความม1
แสดงการทบทวนนโยบายความม1นนคงคง

AA

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ไม.ไม.แน.แน.นนอนและภยพัฒนบตท/
อนและภยพัฒนบตท/1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เกดกบระบบฐานขอมลและ
ะเกดกบระบบฐานขอมลและ
สารสนเทศ
สารสนเทศ(IT(ITContingency
ContingencyPlan)
Plan)
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ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการทบทวนนโยบายความม1
แสดงการทบทวนนโยบายความม1นนคงคง
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2านโยบายความม1
านโยบายความม1นนคงปลอดภยของ
คงปลอดภยของ
องคการอย.
องคการอย.างเป=
างเป=นนลายลกษณอกษร
ลายลกษณอกษรโดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEO
เป=เป=นน;อนมต
;อนมต

AA

แสดงระบบสารสนเทศท1
แสดงระบบสารสนเทศท1งหมดท/
งหมดท/ม1 /อม1 ย./อใย.นองคกร
ในองคกร
แสดงระบบรกษาความม1
แสดงระบบรกษาความม1นนคงและปลอดภยของระบบฐาน
คงและปลอดภยของระบบฐาน
ขอมลและสารสนเทศ
ขอมลและสารสนเทศ
• •แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดแ;นแกไขปŒ
ยดแ;นแกไขปŒญ์ จินดาประญ์ จินดาประหาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
หาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณความ
ากสถานการณความ
ไม.ไม.แน.แน.นนอนและภยพัฒนบตท/
อนและภยพัฒนบตท/1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เกดกบระบบฐานขอมลและ
ะเกดกบระบบฐานขอมลและ
สารสนเทศ
สารสนเทศ(IT(ITContingency
ContingencyPlan)
Plan)

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ม/ม/รายละเอ/
รายละเอ/ยยดระบบสารสนเทศท/
ดระบบสารสนเทศท/1 1
ม/ม/ทท8งหมดในองคการ
8งหมดในองคการนบจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
นบจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นนถ:ถ:งง
มถนายน
มถนายน2554
2554
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ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

แสดงระบบโดยม/
แสดงระบบโดยม/รายละเอ/
รายละเอ/ยยดดง
ดดง
ต.ต.ออไปน/
ไปน/8 8
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2านโยบายความม1
านโยบายความม1นนคงปลอดภยของ
คงปลอดภยของ
◦◦Backup
Backup
องคการอย.
องคการอย.างเป=
างเป=นนลายลกษณอกษร
ลายลกษณอกษรโดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEO
เป=เป=นน;อนมต
◦◦Recovery
;อนมต
Recovery
◦◦Anti
AntiVirus
Virus
แสดงระบบสารสนเทศท1
แสดงระบบสารสนเทศท1งหมดท/
งหมดท/ม1 /อม1 ย./อใย.นองคกร
ในองคกร
◦◦Firewall
Firewall
แสดงระบบรกษาความม1
แสดงระบบรกษาความม1นนคงและปลอดภยของระบบฐานขอมล
คงและปลอดภยของระบบฐานขอมล ◦ ระบบไฟฟXาส2ารอง
◦ ระบบไฟฟXาส2ารอง
และสารสนเทศ
และสารสนเทศ
◦◦Access
AccessRight
Right
แสดงการทบทวนนโยบายความม1
แสดงการทบทวนนโยบายความม1นนคงคง

AA

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

• •แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดแ;นแกไขปŒ
ยดแ;นแกไขปŒญ์ จินดาประญ์ จินดาประหาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
หาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณความ
ากสถานการณความ
ไม.ไม.แน.แน.นนอนและภยพัฒนบตท/
อนและภยพัฒนบตท/1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เกดกบระบบฐานขอมลและ
ะเกดกบระบบฐานขอมลและ
สารสนเทศ
สารสนเทศ(IT(ITContingency
ContingencyPlan)
Plan)
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ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน
แสดงการทบทวนนโยบายความม1
แสดงการทบทวนนโยบายความม1นนคงคง
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
แสดง;ลการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2านโยบายความม1
านโยบายความม1นนคงปลอดภยของ
คงปลอดภยของ
องคการอย.
องคการอย.างเป=
างเป=นนลายลกษณอกษร
ลายลกษณอกษรโดย
โดยCIO
CIOหร0หร0ออCEO
CEO
เป=เป=นน;อนมต
;อนมต

AA

แสดงระบบสารสนเทศท1
แสดงระบบสารสนเทศท1งหมดท/
งหมดท/ม1 /อม1 ย./อใย.นองคกร
ในองคกร
แสดงระบบรกษาความม1
แสดงระบบรกษาความม1นนคงและปลอดภยของระบบฐาน
คงและปลอดภยของระบบฐาน
ขอมลและสารสนเทศ
ขอมลและสารสนเทศ
• •แสดงรายละเอ/
แสดงรายละเอ/ยดแ;นแกไขปŒ
ยดแ;นแกไขปŒญ์ จินดาประญ์ จินดาประหาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
หาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณความไม.
ากสถานการณความไม.
แน.แน.นนอนและภยพัฒนบตท/
อนและภยพัฒนบตท/อ1 าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
อ1 าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เกดกบระบบฐานขอมลและ
ะเกดกบระบบฐานขอมลและ
สารสนเทศ
สารสนเทศ(IT(ITContingency
ContingencyPlan)
Plan)

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

ระบไดว.
ระบไดว.าเม0
าเม01อ1อเกดภยอะไรข:
เกดภยอะไรข:น8 น8 ม/ม/
กระบวนการอย.
กระบวนการอย.างไร
างไรใครเป=
ใครเป=นน
;รบ;ดชอบในข8
;รบ;ดชอบในข8นนตอนใด
ตอนใดกค0กค0นน
ระบบอย.
ระบบอย.างไร
างไรโดยอย.
โดยอย.างนอย
างนอย
ตองม/
ตองม/กกรณ/
รณ/ไฟไหม
ไฟไหมโดนเจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
โดนเจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴าะาะ
ระบบ
ระบบ
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ม/รม/ะบบบรหารความเส/
ระบบบรหารความเส/ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ย1 งของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/1ค1ครบถวน
รบถวน

DD

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดง;ลการป9บตตามแ;นแกไขปŒ
แสดง;ลการป9บตตามแ;นแกไขปŒญ์ จินดาประญ์ จินดาประหาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
หาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณความ
ากสถานการณความ แสดง;ลการป9บตตามแ;นแกไข
แสดง;ลการป9บตตามแ;นแกไข
ไม.ไม.แน.แน.นนอนและภยพัฒนบตท/
อนและภยพัฒนบตท/อ1 าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
อ1 าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เกดกบระบบฐานขอมลและ
ะเกดกบระบบฐานขอมลและ ปŒปŒญ์ จินดาประญ์ จินดาประหหาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณความไม.
ากสถานการณความไม.
สารสนเทศ
สารสนเทศ(IT(ITContingency
ContingencyPlan)
Plan)
แน.แน.นนอนและภยพัฒนบตท/
อนและภยพัฒนบตท/1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
1อาจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴เกดกบ
ะเกดกบ
ระบบฐานขอมลและสารสนเทศ
ระบบฐานขอมลและสารสนเทศ(IT(IT
Contingency
ContingencyPlan)
Plan)หร0หร0อม/อม/กการ6ก
าร6ก
6อมการด2
6อมการด2าเนนการตามแ;น
าเนนการตามแ;น(โดย
(โดย
สมมตว.
สมมตว.าม/าม/สถานการณหร0
สถานการณหร0อภยพัฒนบต
อภยพัฒนบต
เกดข:
เกดข:น8 น8 ) )
แสดง
แสดงAccess
AccessRights
Rightsท/ท/1ถกตองและทนสมยอย.
1ถกตองและทนสมยอย.างนอย
างนอย1 1
ระบบ
ระบบ

แสดง
แสดงAccess
AccessRights
Rightsท/ท/1ถ1ถกตอง
กตอง
และทนสมยอย.
และทนสมยอย.างนอย
างนอย1 1ระบบ
ระบบ
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จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรและน2
ดการความรและน2าแ;นไปป9บต
าแ;นไปป9บต
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/ค1 ค1รบถวน
รบถวน

AA

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

แสดงแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
แสดงแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรอย.
ดการความรอย.างนอย
างนอย3 3องคความร
องคความร
1. 1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.

ม/กม/ารทบทวนองคความรท/
การทบทวนองคความรท/ส1 อดรบกบประเด3
ส1 อดรบกบประเด3นยทธศาสตร
นยทธศาสตร
ม/รม/ายการองคความรท/
รายการองคความรท/ม1 าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ม1 าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการรวบรวมถ.
ากการรวบรวมถ.ายทอดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ายทอดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากบคลากรภายใน/ภายนอกองคกร
ากบคลากรภายใน/ภายนอกองคกร
ม/รม/ายการองคความรเพัฒน0
รายการองคความรเพัฒน01อสนบสนน/สามารถตอบรบประเด3
1อสนบสนน/สามารถตอบรบประเด3นยทธศาสตรครบทกประเด3
นยทธศาสตรครบทกประเด3นยทธศาสตร
นยทธศาสตร
ม/กม/ารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกองคความรท/
2าแนกองคความรท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นต.นอต.การ;ลกดนตามประเด3
อการ;ลกดนตามประเด3นยทธศาสตรของส.
นยทธศาสตรของส.วนราชการ
วนราชการ
เล0เล0อกองคความรท/
อกองคความรท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นอย.
นอย.างนอย
างนอย3 3องคความรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
องคความรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ากาก2 2ประเด3
ประเด3นยทธศาสตรท/
นยทธศาสตรท/แ1 ตกต.
แ1 ตกต.างกน
างกนพัฒนรอม
พัฒนรอม
ระบเหต;ลหร0
ระบเหต;ลหร0อความเหมาะสมในการเล0
อความเหมาะสมในการเล0อกองคความร
อกองคความร
6.6. ก2าก2หนดเกณฑ์คุณภาพการบริ
าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการวด;ลส2
การวด;ลส2าเร3าเร3จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴โจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดยเล0
โดยเล0อกตวช/
อกตวช/8วด8วด(KPI)
(KPI)ตามค2
ตามค2ารบรองฯ
ารบรองฯหร0หร0อตวช/
อตวช/8วด8วด(KPI)
(KPI)อ01นอ0ๆ1นๆท/1 ท/1
สามารถสะทอน;ลลพัฒนธของแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
สามารถสะทอน;ลลพัฒนธของแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
ดการความร
7.7. ม/กม/ารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2ดท2าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
ดการความร(KM
(KMAction
ActionPlan)
Plan)โดยม/
โดยม/รายละเอ/
รายละเอ/ยดกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ยดกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
กรรมการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
ดการความร
ต.าต.งๆ
างๆตามข8
ตามข8นตอนการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
นตอนการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรครอบคลมท8
ดการความรครอบคลมท8ง ง7 7ข8นข8ตอน
นตอนในท8
ในท8ง ง3 3แ;น
แ;น
8.8. ม/กม/ระบวนการบรหารการเปล/
กระบวนการบรหารการเปล/1ยนแปลงครบท8
1ยนแปลงครบท8ง ง6 6องคประกอบมาบรณาการร.
องคประกอบมาบรณาการร.วมกน
วมกน
9.9. ม/กม/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴รรมยกย.
กรรมยกย.องชมเชย
องชมเชยแสดงใหเห3
แสดงใหเห3นชดเจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
นชดเจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นเป=
นเป=นรปธรรม
นรปธรรม
10.10. ม/กม/ารลงนามเห3
การลงนามเห3นชอบการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
นชอบการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกองคความรท/
2าแนกองคความรท/จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 2าจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴1 เป=
2าเป=นต.นอต.การ;ลกดนตามปรเด3
อการ;ลกดนตามปรเด3นยทธศาสตรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
นยทธศาสตรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴าก;
าก;
บรหารสงสด
บรหารสงสด
11.11. ม/กม/ารลงนามเห3
การลงนามเห3นชอบแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
นชอบแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ดการความรจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴าก;บรหารสงสด
าก;บรหารสงสด
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IT7
IT7

การพัฒนฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหมวด 4

จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดท2าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
าแ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรและน2
ดการความรและน2าแ;นไปป9บต
าแ;นไปป9บต
ประเด3
ประเด3นนการพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การพัฒนจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2
ารณาการด2าเนนงานท/
าเนนงานท/ค1 ค1รบถวน
รบถวน

DD

รายงาน;ลการด2
รายงาน;ลการด2าเนนงานตามแ;น
าเนนงานตามแ;น
โดยด2
โดยด2าเนน
าเนนกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กกรรมตามแ;นการ
รรมตามแ;นการ
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความร
จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรไดส2
ไดส2าเร3
าเร3จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴คจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ครบถวนทก
รบถวนทก
กจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กกรรมและสามารถด2
รรมและสามารถด2าเนนการท/
าเนนการท/1 1
ครอบคลมกล.
ครอบคลมกล.มเปX
มเปXาหมายได
าหมายไดไม.ไม.นนอยกว.
อยกว.า า
รอยละ
รอยละ9090ในทกกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ในทกกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กกรรมแลกเปล/
รรมแลกเปล/1ยน1ยน
เร/เร/ยนรท/
ยนรท/ร1 ะบไว
ร1 ะบไว

ประเด3
ประเด3นนการตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ปประเมน
ระเมน

1.1. สามารถด2
สามารถด2าเนนการไดแลวเสร3
าเนนการไดแลวเสร3จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ครบถวน
ครบถวนทกทก
กจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กกรรมท/
รรมท/1ก1ก2า2าหนดในแ;น
หนดในแ;นKMKMครบท8
ครบท8งง33แ;น
แ;น
2.2. ทกกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
ทกกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กกรรมแลกเปล/
รรมแลกเปล/1ย1ยนเร/
นเร/ยยนรม/
นรม/;;ลการด2
ลการด2าเนน
าเนน
การครอบคลมกล.
การครอบคลมกล.มมเปXเปXาหมายไม.
าหมายไม.นนอยกว.
อยกว.ารอย
ารอย
ละละ9090ครบท8
ครบท8งง33แ;น
แ;น
3.3. ม/ม/รายงาน;ลการตดตามความกาวหนาทกคร8
รายงาน;ลการตดตามความกาวหนาทกคร8งง
ตามท/
ตามท/1ระบในกรอบระยะเวลาการตดตาม
1ระบในกรอบระยะเวลาการตดตาม
ประเมน;ลการด2
ประเมน;ลการด2าเนนงานของกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
าเนนงานของกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กกรรมตาม
รรมตาม
แ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
แ;นการจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการความรและตองไม.
ดการความรและตองไม.นนอยกว.
อยกว.าา22
คร8คร8งต.งต.ออป„ป„โดยม/
โดยม/ชช.วงห.
.วงห.างของระยะเวลาในการ
างของระยะเวลาในการ
ตดตามแต.
ตดตามแต.ลละคร8
ะคร8งท/งท/1เหมาะสม
1เหมาะสม
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เคร01องม0อท/1ใชในการชบเคล01อนองคกร
เคร01องม0อท/1ใชในการวเคราะหและวางแ;น
 Impact & Urgency Matrix
 Readiness Assessment
เคร01องม0อในการสรางความพัฒนรอมส.วนบคคลและท/มงาน
 การส01อสารภายใน
 การสรางภาพัฒนลกษณอนพัฒน:งประสงคส.วนบคคล
 การพัฒนฒนาสมรรถนะส.วนบคคล
เคร01องม0อท/1ใชในการตดตามประเมน;ล
 ตวช/8วดการด2าเนนงาน (Performance Indicators)
 การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบความพัฒนรอมดานทรพัฒนยากร
 การตรวจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบอารมณร.วมในการด2าเนนงาน (Mood Meter)
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;บรหารตองเขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴อย.างด/ถ:งการน2า หลกเกณฑ์คุณภาพการบริคณภาพัฒน
การบรหารจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดการ (PMQA) มาใชในองคกร
 ;บรหารตองเขามาม/ส.วนร.วมอย.างจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴รงจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴งและต.อเน01อง
 มอบหมายใหม/;รบ;ดชอบอย.างเต3มเวลา
 ม/การพัฒนฒนาให;ด2าเนนกจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรม/โครงการ เขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴
แนวคดและม/ทกษะ
 ก2าหนดจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดม.งหมายใหชดเจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นเพัฒน01อใหม/ความกาวหนา
อย.างต.อเน01อง
 ส01อสารท2าความเขาใจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴กบคนในองคกรใหเห3นความ
ส2าคญ์ จินดาประ
 จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดใหม/ช.องทางการถ.ายโอนความรท/1หลากหลาย
 ประยกตใชเทคโนโลย/ท/1เหมาะสมกบสภาพัฒนขององคกร
 กระตนใหม/การจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ดต8งชมชนแห.งการป9บตท1วท8งองคกร


ปŒจัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ยแห.งความส2าเร3จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴ในการชบเคล01อนองคกร
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ขอบคณครบ

ดร. ธนาวชญ์ จินดาประ จัดการความรู้p搴榛搘榛뗴૭鞸݃뗴นดาประดษฐ

