
หมวด 4 การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ดร. ธนาว�ชญ์ จินดาประ� จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�นดาประด�ษฐ�



ย�ทธศาสตร�การพัฒน�ฒนาระบบราชการไทย

ประโยชน�ส�ข
ของประชาชน

เก.ง

ด/

เช01อมโยงการท2างาน

ตอบสนองท�นต.อ
การเปล/1ยนแปลง เก.ง

ด/
ม/ส

.วน
น.ว

ม

ประเด3นย�ทธศาสตร�ท/1 1
ยกระด�บการให�บร�การและการ

ท2างานเพัฒน01อตอบสนองควาดคาดหว�ง
และความต�องการของประชาชนท/1ม/
ความสล�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧ�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧ�อน หลากหลาย และ

เปล/1ยนแปลงอย.างรวดเร3ว

ประเด3นย�ทธศาสตร�ท/1 4
สร�างระบบการก2าก�บด�แลตนเองท/1ด/ 

เก�ดความโปร.งใส ม�1นใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴 และ
สามารถตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบได� รวมท�8งท2าให�
บ�คลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานอย.างม/จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ตส2าน:ก 

ความร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist�ดชอบต.อต.นเอง ต.อ
ประชาชน และต.อส�งคมโดยรวม

ประเด3นย�ทธศาสตร�ท/1 3
ม�.งส�.การเป=นองค�การท/1ม/ข/ด

สมรรถนะส�ง บ�คลากรม/ความ
พัฒนร�อมและความสามารถในการ
เร/ยนร�� ค�ดร�เร�1มเปล/1ยนแปลงและ

ปร�บต�วได�อย.างเหมาะสมต.อ
สถานะการณ�ต.างๆ

ประเด3นย�ทธศาสตร�ท/1 2
ปร�บร�ปแบบการท2างานให�ม/

ล�กษณะเช�งบ�รณาการ เก�ดการ
แสวงหาความร.วมม0อและสร�าง
เคร0อข.ายก�บฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Aายต.างๆ รวมท�8ง

เปBดให�ประชาชนเข�ามาม/ส.วนร.วม

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเร�1มต�นของการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�งค�ณภาพัฒน

การบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�งค�ณภาพัฒนเร�1มต�นในภาคอ�ตสาหกรรมโดย
เฉพัฒนาะอย.างย�1งใน “การตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบค�ณภาพัฒน” (Inspection) ของ
กระบวนการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล�ต ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงม�.งเน�นท/1การช/8และว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล�ตว.ายอมร�บ
ได�หร0อไม. จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นกระท�1งม/พัฒน�ฒนาการมาเป=น “การควบค�มค�ณภาพัฒน” 
(Quality Control) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงม/รายละเอ/ยดเก/1ยวก�บการปXองก�นและการ
ควบค�มให�ค�ณภาพัฒนการท2างานออกมาด/ท/1ส�ด

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเร�1มต�นของทฤษฎีการจัดการเชิงคุณ/การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�งค�ณภาพัฒนเร�1มจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากว�ศวกรของ 
Bell Labs ท/1ช01อว.า Walter A. Shewhart (1920s) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงพัฒนยายามหา
ทางเพัฒน�1มความน.าเช01อถ0อของระบบการส.งส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประานโทรศ�พัฒนท� โดย
ดร. ช�ฮาร�ท (1924) ได�ค�ดค�นและน2าเสนอแนวค�ดทางสถ�ต�ท/1ช.วย
ให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารสามารถท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะควบค�มค�ณภาพัฒนของการท2างานได�ท/1เร/ยก
ว.า Control Chart ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงกลายเป=นแนวค�ดท/1ได�ร�บก�นในวงกว�างถ:ง
ประโยชน�ท/1น2ามาใช�ในการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�งค�ณภาพัฒนในเวลาต.อ
มา

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



บ�ดาของการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�งค�ณภาพัฒน

Professor Edwards W. Deming 
ได�ร�บเอาแนวค�ดการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ
เช�งค�ณภาพัฒนโดยใช�ว�ธ/การทางสถ�ต�
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴าก Shewhart มา แล�วประย�กต�
แนวค�ดด�งกล.าวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นสามารถท2าให�
วงการอ�ตสาหกรรมท�1วโลกยอมร�บ
ในประโยชน�ของการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ
เช�งกระบวนการเช�งค�ณภาพัฒนด�วย
สถ�ต�(Statistical Process Control Method) โดยเฉพัฒนาะอย.างย�1งในช.วงหล�งสงครามโลกคร�8งท/1 2 ท/1 Deming 
สามารถท2าให�เป=นท/1ประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�กษ�แก.ท�8งโลกในการปร�บปร�งค�ณภาพัฒนของอ�ตสาหกรรมในประเทศญ์ จินดาประ/1ป�Aนให�กลายเป=น
ประเทศท/1ม/ข/ดความสามารถทางการแข.งข�นเป=นอ�นด�บต�นของโลกได�ในเวลาต.อมา

โมเดลทางความค�ดท/1โดดด�งและได�ร�บการยอมร�บก�นอย.างแพัฒนร.หลายท/1ท/1ส�ด
ในโลกของการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการก3ค0อ Deming Cycle หร0อท/1ร��จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�กก�นในช01อว.า
PDCA Cycle ท/1ม�.งเน�นการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการท2างานด�วยแนวค�ดพัฒน08นฐาน ค0อ
Plan (วางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน) Do (ด2าเน�นการ) Check (ตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบ) Act (ปร�บปร�ง)

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



บ�ดาของการเกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987) เป=น 
Secretary of Commerce ของประเทศสหร�ฐอเมร�กาในสม�ยของ
อด/ตประธานาธ�บด/ Ronald Regan ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงม/บทบาทอย.างส�งในการ
สร�างข/ดความสามารถของอเมร�กาท�8งในภาคร�ฐและอ�ตสาหกรรม 
  Baldrige ได�ท�.มเทให�ก�บการพัฒน�ฒนาความเป=นเล�ศในการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการและม/ส.วนในการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล�กด�นเร01องการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�ง
ค�ณภาพัฒนจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นกลายเป=นกฎีการจัดการเชิงคุณหมาย

Baldrige ม/ส.วนร.วมในการร.างกฎีการจัดการเชิงคุณหมายปร�บปร�งค�ณภาพัฒนการ
บร�หารงานของประเทศสหร�ฐอเมร�กา หร0อ Quality 
Improvement Act of 1987 จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นท2าให�บร�ษ�ทช�8นน2าและหน.วยงาน
ภาคร�ฐห�นมาให�ความสนใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ในการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการอย.างเต3มท/1 และในก3ม/การให�รางว�ลค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการของประเทศอเมร�กา ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงได�ใช�ช01อรางว�ลว.า Malcolm 
Baldrige National Quality Award ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงเป=นต�นแบบของ TQA และ 
PMQA ในประเทศไทยในเวลาต.อมา

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

6. การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ
กระบวนการ

5. การม�.งเน�น
ทร�พัฒนยากรบ�คคล

4. การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

3. การให�ความส2าค�ญ์ จินดาประ
ก�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ย

และผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ร�บบร�การ

1. การน2า
องค�กร

2. การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน
เช�งย�ทธศาสตร�
และกลย�ทธ�

ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร 

สภาพัฒนแวดล�อม ความส�มพัฒน�นธ� และความท�าทาย

7. ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลล�พัฒนธ�
การด2าเน�นการ

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการท/1ท�8งโลกให�ความส2าค�ญ์ จินดาประ

Deming Prize
Japan (1951)

Canada Award
(1984)

MBNQA1

USA (1987)

1 MBNQA : Malcolm Baldrige National Quality Award
2 ABEA : Australian Business Excellence Awards
3 EFQM : European Foundation Quality Management
4 TQA : Thailand Quality Award
5 PMQA : Public Sector Management Quality Award
6 SEPA : State Enterprise Performance Appraisal

ABEA2

Australia (1988)

EFQM3

EU (1991)

Singapore
Quality 

Award (1988)

Japan Quality
Award (1994)

TQA4 (2001) PMQA5

(2003)

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

SEPA6 (2010)



แนวค�ดการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�งค�ณภาพัฒนแบบบ�รณาการ

แนวค�ดการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�งค�ณภาพัฒนท/1 
Baldrige ค�ดค�นน�8นม/ความโดดเด.นอย�.ท/1
การบ�รณาการแนวค�ดด�านการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการให�อย�.รวมก�นได�อย.างเหมาะสม
และท2าให�เห3นความเช01อมโยงในภาพัฒนรวม
ได�อย.างช�ดเจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴น ด�งน�8นการน2าไปประย�กต�
ใช�เพัฒน01อการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ร�งๆก3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะง.าย
และราบร01น

ด�งน�8นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะน2าเอาแนวค�ดการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเช�งค�ณภาพัฒนแบบบ�รณาการน/8ไป
ใช�ได�อย.างม/ประส�ทธ�ภาพัฒนน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�อง
เข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴สาระของแต.ละส.วนและความเช/1อม
โยงท�8งหมดให�ได�ก.อน

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

6. การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ
กระบวนการ

5. การม�.งเน�น
ทร�พัฒนยากรบ�คคล

4. การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

3. การให�ความส2าค�ญ์ จินดาประ
ก�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ย

และผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ร�บบร�การ

1. การน2า
องค�กร

2. การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน
เช�งย�ทธศาสตร�
และกลย�ทธ�

ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร 

สภาพัฒนแวดล�อม ความส�มพัฒน�นธ� และความท�าทาย

7. ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลล�พัฒนธ�
การด2าเน�นการ

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

หมวด 4 การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��หมวด 4 การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

4.1 การว�ดและว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ด2าเน�นการของส.วนราชการ

4.1 การว�ดและว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ด2าเน�นการของส.วนราชการ

4.2 การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการสารสนเทศ และ
ความร��

4.2 การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการสารสนเทศ และ
ความร��

ก. ความพัฒนร�อมใช�งานของ
ข�อม�ลและสารสนเทศ

ก. ความพัฒนร�อมใช�งานของ
ข�อม�ลและสารสนเทศก. การว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น

การ

ก. การว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น

การ

ข. การว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ

ด2าเน�นการ

ข. การว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ

ด2าเน�นการ

ข. การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ         

ความร��

ข. การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ         

ความร��

• การเล0อกการรวบรวม 
ข�อม�ลและสารสนเทศ      
ท/1สอดคล�อง และ           
บ�รณาการ

• การเล0อกและการใช�        
 ข�อม�ลสารสนเทศ          
เช�งเปร/ยบเท/ยบ

• การว�เคราะห�เพัฒน01อประเม�น
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น-การและ
แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนเช�งกลย�ทธ�

• การส01อผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการว�เคราะห�
เพัฒน01อสน�บสน�นการต�ดส�นใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴

•  การท2าให�ข�อม�ลและ        
สารสนเทศพัฒนร�อมใช�งาน 

•  การเปBดเผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistยข�อม�ลและ 
สารสนเทศ

•  ฮาร�ดแวร�และซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧอฟท�แวร� ม/
ความเช01อถ0อได� ปลอดภ�ย ใช�
งานง.าย

• การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

• การท2าให�ม�1นใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ว.า         
   ข�อม�ลและสารสนเทศ 
ถ�กต�อง ท�นการณ� เช01อถ0อ
ได� ปลอดภ�ย แม.นย2า และ
เป=นความล�บ

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

หมวด 4 การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��หมวด 4 การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

4.1 การว�ดและว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ด2าเน�นการของส.วนราชการ

4.1 การว�ดและว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ด2าเน�นการของส.วนราชการ

ก. การว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น

การ

ก. การว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น

การ

ข. การว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ

ด2าเน�นการ

ข. การว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ

ด2าเน�นการ

• การเล0อกการรวบรวม 
ข�อม�ลและสารสนเทศ      
ท/1สอดคล�อง และ           
บ�รณาการ

• การเล0อกและการใช�        
 ข�อม�ลสารสนเทศ          
เช�งเปร/ยบเท/ยบ

• การว�เคราะห�เพัฒน01อประเม�น
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น-การและ
แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนเช�งกลย�ทธ�

• การส01อผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการว�เคราะห�
เพัฒน01อสน�บสน�นการต�ดส�นใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴

หมวด 4.1 เป=นการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเก/1ยวก�บการว�ดและว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ด2าเน�นงานของส.วนราชการ ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงการท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะว�ดและ
ว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานได�น�8น องค�กร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องม/ข�อม�ล/สารสนเทศท/1สอดคล�อง
ก�บย�ทธศาสตร�ขององค�กร และม/ว�ธ/การว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
และว�ธ/การว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานท/1
สามารถท2าให�เช01อมโยงไปย�งเปXาหมายเช�ง
ย�ทธศาสตร�ได� ด�งน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴:งต�องม/การค�ดเล0อก
ข�อม�ลท/1สามารถท2าให�ว�ดและว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ด2าเน�นงานท�8งกระบวนการหล�ก (Primary 
Activity) และกระบวนการสน�บสน�น 
(Supporting Activity)

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

หมวด 4 การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��หมวด 4 การว�ด การว�เคราะห� และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

4.2 การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการสารสนเทศ และ
ความร��

4.2 การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการสารสนเทศ และ
ความร��

ก. ความพัฒนร�อมใช�งานของ
ข�อม�ลและสารสนเทศ

ก. ความพัฒนร�อมใช�งานของ
ข�อม�ลและสารสนเทศ ข. การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ         

ความร��

ข. การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ         

ความร��

•  การท2าให�ข�อม�ลและ        
สารสนเทศพัฒนร�อมใช�งาน 

•  การเปBดเผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistยข�อม�ลและ 
สารสนเทศ

•  ฮาร�ดแวร�และซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧอฟท�แวร� ม/
ความเช01อถ0อได� ปลอดภ�ย ใช�
งานง.าย

• การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

• การท2าให�ม�1นใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ว.า         
   ข�อม�ลและสารสนเทศ 
ถ�กต�อง ท�นการณ� เช01อถ0อ
ได� ปลอดภ�ย แม.นย2า และ
เป=นความล�บ

หมวด 4.2 เป=นการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเก/1ยวก�บการท2าให�ระบบสารสนเทศม/
ความพัฒนร�อมในการใช�งาน และย�งรวมถ:งเร01อง
การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��ด�วย ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงองค�กรจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องม�.ง
เน�นในเร01องของ ระบบสารสนเทศท/1ม/ความ
ครอบคล�มข�อม�ลท/1ใช�ในการท2างานอย.างครบถ�ว
นและถ�กต�อง (ม/การตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴เช3คข�อม�ล) ตลอดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴น
ม/การปร�บปร�งแก�ไขข�อม�ลให�ม/ความท�นสม�ยเพัฒน01อ
ให�พัฒนร�อมใช�งานอย�.เสมอ ท�8งน/8หมายรวมถ:ง
อ�ปกรณ�เคร01องม0อท/1ม/ความน.าเช01อถ0อและใช�งาน
ง.าย และม�.งเน�นการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��อย.างเป=น
ระบบจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นสามารถน2าความร��ท/1ม/อย�.ในองค�กรมา
ใช�ประโยชน�ในการด2าเน�นงานได�อย.างด/

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ
ภาคร�ฐจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/แนวทางการพัฒน�ฒนาเฉพัฒนาะ
ของแต.ละหมวด ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงในหมวดท/1 4 ว.า
ด�วยเร01องของการว�ด การว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นการ และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความ
ร��น/8ม/อย�. 7 แนวทาง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงเร/ยกว.า IT1 
ถ:ง IT7

การพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการ
บร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องน2าเอาหล�ก 
ADLI มาใช�ในการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาว.าได�
ด2าเน�นการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการไปถ:งไหนแล�ว โดยการประเม�น
การพัฒน�ฒนาหมวด 4 ในป�พัฒน.ศ. 2554 น/8
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะใช�เพัฒน/ยงสองต�วค0อ A (Approach) 
และ D (Deployment) ส2าหร�บ IT1 
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นถ:ง IT7 ยกเว�น IT5 ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณา
ต�ว L (Learning) ด�วย

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�
และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�
และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�าง
ค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�าง
ค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT2IT2IT2IT2

ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น 
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล

ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น 
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT3IT3IT3IT3

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ล
ข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ล
ข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)IT5IT5IT5IT5

ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�IT7IT7IT7IT7



เกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

ในการน2าแนวค�ดการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการค�ณภาพัฒนมาใช�ในองค�กรน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/เอกสารท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะช.วยให�เข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴เน08อหาสาระอย�.ส/1
เล.ม ประกอบด�วย

 ค�.ม0อการน2าองค�กรเข�าส�.การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ
 ค�.ม0อแนวทางการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนส2าหร�บหน.วยงานภาคร�ฐใช�เป=นเคร01องม0อในการประเม�นองค�กรด�วยตนเอง 
 ค�.ม0อเทคน�คการปร�บปร�งและพัฒน�ฒนาองค�กร
 ค�.ม0อค2าอธ�บายต�วช/8ว�ดการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ (แต.ละป�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/ออกมาใหม.)

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

ในการน2าแนวค�ดการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการค�ณภาพัฒนมาใช�ในองค�กรน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/เอกสารท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะช.วยให�เข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴เน08อหาสาระอย�.ส/1
เล.ม ประกอบด�วย

 ค�.ม0อการน2าองค�กรเข�าส�.การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ
 ค�.ม0อแนวทางการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนส2าหร�บหน.วยงานภาคร�ฐใช�เป=นเคร01องม0อในการประเม�นองค�กรด�วยตนเอง 
 ค�.ม0อเทคน�คการปร�บปร�งและพัฒน�ฒนาองค�กร
 ค�.ม0อค2าอธ�บายต�วช/8ว�ดการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ (แต.ละป�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/ออกมาใหม.)

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ค�.ม0อการน2าองค�กรเข�าส�. PMQAการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ค�.ม0อการน2าองค�กรเข�าส�.การบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ ม/เน08อหาหล�กๆเก/1ยวก�บการเตร/ยมการให�องค�กรภาคร�ฐ
สามารถเตร/ยมการและด2าเน�นการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการได�อย.างเหมาะสม โดยแบ.งข�8นตอน
กระบวนการออกเป=นส.วนๆ ให�เข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ได�อย.างง.าย ตลอดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นม/การอธ�บายข�8นตอนการเตร/ยมความพัฒนร�อม การ
ก2าหนดท/มงานร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist�ดชอบ และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนด2าเน�นการ ตลอดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นม/เน08อหาเก/1ยวก�บการประเม�นตนเอง แนวค�ดเก/1ยวก�บ 
ADLI และ LeTCLi รวมท�8งการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดล2าด�บความส2าค�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร�งตนเอง (OFI) 



ค�.ม0อเทคน�คการปร�บปร�งและพัฒน�ฒนาองค�การการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ค�.ม0อเทคน�คการปร�บปร�งและพัฒน�ฒนาองค�การ เวอร�ช�1น 1.0 เล.มน/8ได�รวบรวมแนวทางในการปร�บปร�งและพัฒน�ฒนา
องค�การการเกณฑ์คุณภาพการบริ�พัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐครบถ�วนท�กหมวด โดยม/การเช01อมโยงให�เห3นถ: ง 
ค2าถามการประเม�นตนเองในแต.ละหมวด ก�บแนวทางการด2าเน�นการท/1สอดคล�องก�บค2าถามการประเม�น
ตนเอง โดยน2าเสนอเทคน�คและเคร01องม0อท/1เป=นประโยชน�ในการปร�บปร�งและพัฒน�ฒนาองค�การ เพัฒน01อให�องค�การ
สามารถน2าไปประย�กต�ใช� และสามารถลงม0อท2าได�อย.างเหมาะสม



Roadmap ของการพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

เอกสาร PMQA การพัฒน�ฒนาองค�การส�.ความเป=นเล�ศ
เล.มน/8ม/เน08อหาสาระช/8ให�เห3นถ:งแนวค�ดท/1เก/1ยวข�องก�บ
การพัฒน�ฒนาค�ณภา  พัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการขององค�การ
ภาคร�ฐ โดยเน�นท/1แนวค�ดเป=นส.วนใหญ์ จินดาประ. อ�นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะท2าให�
เข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ถ:งแ ก.นแท�ของการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ นอกจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากน�8นย�งม/รายละเอ/ยดเก/1ยวก�บ 
Roadmap การพัฒน�ฒนาองค�การอ/กด�วย



กรอบการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนตามเกณฑ์คุณภาพการบริ� PMQA หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ท/1มา : PMQA การพัฒน�ฒนาองค�การส�.ความเป=นเล�ศ (หน�า 8)



ค2าถามเพัฒน01อการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนตามเกณฑ์คุณภาพการบริ� PMQA หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ท/1มา : PMQA การพัฒน�ฒนาองค�การส�.ความเป=นเล�ศ (หน�า 36)



ต�วช/8ว�ดการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนตามเกณฑ์คุณภาพการบริ� PMQA หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ท/1มา : ค�.ม0อค2าอธ�บายต�วช/8ว�ด การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ (หน�า 152)



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒน

การพัฒน�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการเป=นกระบวนการท/1ต�องด2าเน�นการอย.างต.อ
เน01อง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงสอดคล�องก�บแนวค�ดของ Deming ในเร01อง
ของการพัฒน�ฒนาอย.างต.อเน01อง ด�งท/1ประเทศญ์ จินดาประ/1ป�Aนใช�ก�น
อย.างแพัฒนร.หลายท/1เร/ยกว.า “Kaizen” ท/1แปลว.า 
Continuous Improvement ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงประย�กต�ใช�เกณฑ์คุณภาพการบริ�
ค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴:งเก/1ยวข�องก�บ 5 ข�8นตอน
หล�กค0อ
• การเตร/ยมความพัฒนร�อม
• การประเม�นตนเองและระบ�โอกาสในการปร�บปร�ง
• การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการปร�บปร�ง
• การด2าเน�นการ
• การประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นการ

ท�8งน/8การพัฒน�ฒนาองค�กรอย.างต.อเน01องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะส.งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลด/ใน
ระยะยาง องค�กรจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะสามารถร�กษาค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการได�อย.างย�1งย0น

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒน

แนวค�ดเก/1ยวก�บการประเม�นตนเองน�1นให�
ความส2าค�ญ์ จินดาประก�บสองเร01องค0อ 

 ว�ธ/การท2างาน
 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลล�พัฒนธ�การด2าเน�นการ

โดยเฉพัฒนาะในส.วนของว�ธ/การท2างานซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงการ
ประเม�นตนเองจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องค�ดอย�.เสมอว.าเรา

ท2างานต.างๆด�วยว�ธ/อะไร หร0ออ/กน�ยหน:1งค0อ
ด2าเน�นการอย.างไรเพัฒน01อให�ได�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลล�พัฒนธ�ออกมา

ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงในค2าถามการประเม�นน�1นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/ค2าถามท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
เน�นถามถ:งว�ธ/การท2างานอย�. โดยค2าถาม
เหล.าน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องการให�หน.วยงานประเม�น

ตนเองว.าด2าเน�นการท2างานอย.างไร (HOW?)

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒน

Approach หมายถ:งการด2าเน�นการใน
การบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการน�8นได�ท2าอย.างม/ว�ธ/
การหร0อแนวทางท/1เป=นระบบ
Deployment หมายถ:งได�ม/การน2าเอาว�ธ/
การบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการท/1ได�ก2าหนดไว�ไป
ถ.ายทอดเพัฒน01อน2าไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�อย.างท�1วถ:ง
Learning หมายถ:งว.าได�ม/การเร/ยนร��ว.า
ส�1งท/1ด2าเน�นการไปเป=นอย.างไรบ�าง 
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านการทบทวนและปร�บปร�งอย.างต.อ
เน01อง
Integration หมายถ:งว.าการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการในด�านต.างๆได�เช01อมโยงบ�รณา
การก�นอย.างเต3มท/1

องค�กรจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องเข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ว.าการท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะข�บเคล01อนการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการ
บร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องม/ว�ธ/การท/1เหมาะสม สามารถน2าไป
ด2าเน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ได�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ร�ง และเม01อปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�แล�วจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องม/การเร/ยนร��
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากส�1งท/1เก�ดข:8น และน2ามาปร�บปร�งแก�ไขได�อย.างต.อเน01อง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧง
การบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการในท�กๆด�านจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องเช01อมประสานก�นอย.างลงต�ว

ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะข�บเคล01อนต�องเข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ถ:งแนวค�ดของการม/อ�กษรท�8ง 4 ต�วว.าม/
ประโยชน�ต.อการประเม�นองค�กร โดยเราจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะได�ทราบว.าการ
บร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการองค�กรในภาครวมน�8นม/ค�ณภาพัฒนหร0อไม.อย.างไร

A  D  L  I
การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒน

การประเม�นตนเองตามแนวทาง ADLI 
แล�วก3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะทราบถ:งโอกาสในการปร�บปร�ง
ตนเอง (Opportunity for 
Improvement : OFI) ท/1หมายถ:งส�1งท/1องค�
กร�องปร�บปร�งซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงอาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/ OFI หลาย
ประเด3นก3ได� และองค�กรอาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะไม.สามารถ
ปร�บปร�งท�กประเด3นได�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴:งต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดล2าด�บ
ความส2าค�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร�ง
ท�8งหมด โดยอาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะใช�ว�ธ/การท/1เร/ยกว.า 
“Vital Few” เพัฒน01อให�องค�กรน2าประเด3นท/1
ส2าค�ญ์ จินดาประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ร�งๆมาเข/ยนเป=นแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนว.าจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะด2าเน�น
การปร�บปร�งอะไรก.อนหล�งอย.างไร และ
เร/ยกว.า “แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการปร�บปร�งองค�กร” เพัฒน01อ
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะได�น2าไปด2าเน�นการปร�บปร�งองค�กร
อย.างต.อเน01องต.อไป

ประเม�นองค�กรและจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนพัฒน�ฒนาองค�การ

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าต�วช/8ว�ดของแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนพัฒน�ฒนาองค�การ

ด2าเน�นการปร�บปร�งตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน

ประเม�นตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�ระด�บพัฒน08นฐาน

รายงานผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นการตามต�วช/8ว�ด

ตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากภายนอก

KPI

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ
ภาคร�ฐจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/แนวทางการพัฒน�ฒนาเฉพัฒนาะ
ของแต.ละหมวด ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงในหมวดท/1 4 ว.า
ด�วยเร01องของการว�ด การว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นการ และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความ
ร��น/8ม/อย�. 7 แนวทาง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงเร/ยกว.า IT1 
ถ:ง IT7

การพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการ
บร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องน2าเอาหล�ก 
ADLI มาใช�ในการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาว.าได�
ด2าเน�นการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการไปถ:งไหนแล�ว โดยการประเม�น
การพัฒน�ฒนาหมวด 4 ในป�พัฒน.ศ. 2553 น/8
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะใช�เพัฒน/ยงสองต�วค0อ A (Approach) 
และ D (Deployment) ส2าหร�บ IT1 
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นถ:ง IT7 ยกเว�น IT5 ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณา
ต�ว L (Learning) ด�วย

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�
และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�
และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�าง
ค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�าง
ค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT2IT2IT2IT2

ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น 
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล

ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น 
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT3IT3IT3IT3

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ล
ข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ล
ข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)IT5IT5IT5IT5

ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�IT7IT7IT7IT7



ว�ส�ยท�ศน�ประเทศไทย 2570การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ต�8งแต.ช.วงป� ค.ศ. 2008 เป=นต�นมา 
ประเทศท�1วโลกได�ม/ความเห3นท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ข�บเคล01อนเศรษฐก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ไปในท�ศทางท/1
เร/ยกว.า “Creative Economy” ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧง
เป=นท�ศทางท/1ได�มาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการประช�ม
ของเวท/สหประชาชาต� 
(United Nations) โดยแนวค�ดน/8ได�
กล.าวถ:งการสร�างรายได�และการ
สร�างงานด�วยความค�ดสร�างสรรค�
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงเน�นอ�ตสาหกรรมท/1ต�องใช�ฐาน
ข�อม�ล ฐานความร�� ตลอดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นการ
ว�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ยและพัฒน�ฒนาเป=นหล�ก

ท��มา : ส2าน�กงานคณะกรรมการพัฒน�ฒนาการเศรษฐก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴และส�งคมแห.งชาต� (2552)



ว�ส�ยท�ศน�ประเทศไทย 2570การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ท��มา : ส2าน�กงานคณะกรรมการพัฒน�ฒนาการเศรษฐก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴และส�งคมแห.งชาต� (2552)

สหราชอาณาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�กร
1. โฆษณา
2. สถาป�ตยกรรม
3. ศ�ลปะและว�ตถ�โบราณ
4. ห�ตถกรรม
5. งานออกแบบ
6. แฟช�1น
7. ภาพัฒนยนตร�และว/ด�โอ
8. ดนตร/
9. ศ�ลปการแสดง
10. คอมพัฒน�วเตอร�และว/ด�โอ

เกมส�
11. ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧอฟแวร�
12. โทรท�ศน�และว�ทย�
13. ส�1งพัฒน�มพัฒน�

ฮ.องกง
1. โฆษณา
2. สถาป�ตยกรรมและบร�การ

ทางว�ศวกรรม
3. การตลาดของเก.า
4. เคร01องเคล0อบ
5. งานออกแบบ
6. ภาพัฒนยนตร�และว/ด�ท�ศน�
7. ส01อบ�นท:กภาพัฒนแลเส/ยง
8. ดนตร/และศ�ลปะการแสดง
9. การพัฒน�มพัฒน�
10. ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧอฟแวร�คอมพัฒน�วเคอร�
11. โทรท�ศน�และว�ทย�
12. ศ�ลปBน องค�การทางการ

ศ:กษาและว�ฒนธรรม

ไทย
1. งานออกแบบ
2. แฟช�1น
3. ธ�รก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴โฆษณา
4. ภาพัฒนยนตร�และว�ด�ท�ศน�
5. การกระจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ายเส/ยง
6. ธ�รก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴การพัฒน�มพัฒน�
7. สถาป�ตยกรรม
8. ศ�ลปการแสดง
9. ท�ศนศ�ลป�
10. งานฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़��ม0อและห�ตถกรรม
11. การท.องเท/1ยวเช�ง

ว�ฒนธรรม
12. การแพัฒนทย�แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไทย
13. อาหารไทย
14. ดนตร/
15. ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧอฟแวร�



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ระบบสารสนเทศท/1เก/1ยวข�องก�บหมวด 4 และหมวดอ01นๆการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ประเด3นย�ทธศาสตร� 1 ประเด3นย�ทธศาสตร� 2 ประเด3นย�ทธศาสตร� 3

ฐานข�อม�ลสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ โดยม/ฐานข�อม� ลรองร�บในแต.ละประเด3นย�ทธศาสตร�

ฐานข�อม�ล
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงาน

การด2าเน�นการตาม IT1 น�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�อง
อ�งประเด3นย�ทธศาสตร�ท/1ก2าหนดไว�
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการท2า PMQA หมวด 2 โดย
องค�การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องพัฒน�ฒนาฐานข�อม�ลท/1
สน�บสน�นการด2าเน�นการตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน
ย�ทธศาสตร�และพัฒน�ฒนาฐานข�อม�ลท/1ใช�
แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นการซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงควรจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะอ�ง
ก�บแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนท/1ย�ทธศาสตร�ขององค�การ

หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ระบบสารสนเทศท/1เก/1ยวข�องก�บหมวด 4 และหมวดอ01นๆการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

กระบวนการสร	างค�ณค�า กระบวนการสน�บสน�น

ฐานข�อม�ลสน�บสน�น
การกระบวนการ

สร�างค�ณค.า

การด2าเน�นการตาม IT2 และ IT3 น�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องอ�ง
กระบวนการท/1งานท/1สร�างค�ณค.าและกระบวนการ
สน�บสน�นท/1ก2าหนดไว�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการท2า PMQA หมวด 6 โดย
องค�การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องพัฒน�ฒนาฐานข�อม�ลท/1สน�บสน�นการด2าเน�น
การของกระบวนการสร�างค�ณค.าและฐานข�อม�ลท/1
สน�บสน�นการด2าเน�นการของกระบวนการสน�บสน�น

หมวด 6 การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการกระบวนการ

ประเด3นย�ทธศาสตร� 1 ประเด3นย�ทธศาสตร� 2 ประเด3นย�ทธศาสตร� 3

หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�

ฐานข�อม�ลสน�บสน�น
การกระบวนการ

สน�บสน�น



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ระบบสารสนเทศท/1เก/1ยวข�องก�บหมวด 4 และหมวดอ01นๆการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ย 1 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ย 2

ระบบสารสนเทศเพัฒน01อ
การให�ข�อม�ลข.าวสาร

และความร��

การด2าเน�นการตาม IT4 น�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องอาศ�ยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ยท/1
ก2าหนดไว�ในการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า PMQA หมวด 3 โดยองค�การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าระบบ
สารสนเทศเพัฒน01อให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ยสามารถเข�าถ:งข�อม�ลสารสนเทศและความ
ร��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น ตลอดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ยสามารถท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเข�าใช�บร�การได�อย.างม/
ประส�ทธ�ภาพัฒน ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงระบบสารสนเทศท/1พัฒน�ฒนาข:8นควรจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกร�ปแบบตาม
ประเภทของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ยโดยค2าน:งถ:งความต�องการท/1หลากหลายของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/
ส.วนได�ส.วนเส/ยแต.ละกล�.มอย.างเหมาะสม

หมวด 6 การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการกระบวนการ

ประเด3นย�ทธศาสตร� 1 ประเด3นย�ทธศาสตร� 2 ประเด3นย�ทธศาสตร� 3

หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�

ระบบสารสนเทศเพัฒน01อ
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หมวด 3 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ร�บบร�การ และ ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ย

กระบวนการสร	างค�ณค�า กระบวนการสน�บสน�น



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ระบบสารสนเทศท/1เก/1ยวข�องก�บหมวด 4 และหมวดอ01นๆการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ย 1 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ย 2

ระบบสารสนเทศเพัฒน01อ
การให�ข�อม�ลข.าวสาร

และความร��

การด2าเน�นการตาม IT4 น�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องอาศ�ยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ยท/1
ก2าหนดไว�ในการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า PMQA หมวด 3 โดยองค�การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าระบบ
สารสนเทศเพัฒน01อให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ยสามารถเข�าถ:งข�อม�ลสารสนเทศและความ
ร��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น ตลอดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ยสามารถท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเข�าใช�บร�การได�อย.างม/
ประส�ทธ�ภาพัฒน ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงระบบสารสนเทศท/1พัฒน�ฒนาข:8นควรจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกร�ปแบบตาม
ประเภทของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ยโดยค2าน:งถ:งความต�องการท/1หลากหลายของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/
ส.วนได�ส.วนเส/ยแต.ละกล�.มอย.างเหมาะสม

หมวด 6 การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการกระบวนการ

ประเด3นย�ทธศาสตร� 1 ประเด3นย�ทธศาสตร� 2 ประเด3นย�ทธศาสตร� 3

หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�
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หมวด 3 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ร�บบร�การ และ ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ม/ส.วนได�ส.วนเส/ย

กระบวนการสร	างค�ณค�า กระบวนการสน�บสน�น



การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ
ภาคร�ฐจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะม/แนวทางการพัฒน�ฒนาเฉพัฒนาะ
ของแต.ละหมวด ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงในหมวดท/1 4 ว.า
ด�วยเร01องของการว�ด การว�เคราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นการ และการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความ
ร��น/8ม/อย�. 7 แนวทาง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงเร/ยกว.า IT1 
ถ:ง IT7

การพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการ
บร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการน�8นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�องน2าเอาหล�ก 
ADLI มาใช�ในการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาว.าได�
ด2าเน�นการพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หาร
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการไปถ:งไหนแล�ว โดยการประเม�น
การพัฒน�ฒนาหมวด 4 ในป�พัฒน.ศ. 2553 น/8
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะใช�เพัฒน/ยงสองต�วค0อ A (Approach) 
และ D (Deployment) ส2าหร�บ IT1 
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นถ:ง IT7 ยกเว�น IT5 ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณา
ต�ว L (Learning) ด�วย

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�
และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�
และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�าง
ค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�าง
ค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT2IT2IT2IT2

ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น 
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล

ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น 
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT3IT3IT3IT3

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ล
ข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ล
ข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)IT5IT5IT5IT5

ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�IT7IT7IT7IT7



ม/เอกสารแสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในการ
ด2าเน�นการหร0อต�ดตามในแต.ละ
ย�ทธศาสตร� โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ว�เคราะห�ควรแสดงให�เห3นว.า
แต.ละย�ทธศาสตร�ควรม/ข�อม�ลใด 
เพัฒนราะเหต�ใด

ม/เอกสารแสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในการ
ด2าเน�นการหร0อต�ดตามในแต.ละ
ย�ทธศาสตร� โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการ
ว�เคราะห�ควรแสดงให�เห3นว.า
แต.ละย�ทธศาสตร�ควรม/ข�อม�ลใด 
เพัฒนราะเหต�ใด

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�

AAAA
แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ลจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล

แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามใน
แต.ละย�ทธศาสตร� (ข�อม�ลใดม/อย�.
แล�วและย�งใช�ประโยชน�ได�/ต�อง
ปร�บปร�ง/ต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเก3บเพัฒน�1ม
เต�ม/ควรยกเล�ก)

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามใน
แต.ละย�ทธศาสตร� (ข�อม�ลใดม/อย�.
แล�วและย�งใช�ประโยชน�ได�/ต�อง
ปร�บปร�ง/ต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเก3บเพัฒน�1ม
เต�ม/ควรยกเล�ก)

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/
AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ลจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล

แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งการ
ค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า
เป=นฐานข�อม�ลใหม.อย.างน�อย
ย�ทธศาสตร�ละ 1 ฐานข�อม�ลโดย 
CIO/CEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งการ
ค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า
เป=นฐานข�อม�ลใหม.อย.างน�อย
ย�ทธศาสตร�ละ 1 ฐานข�อม�ลโดย 
CIO/CEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ลจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�

แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:ง
แนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ล
เด�มได�ครบถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/
การปร�บปร�ง)

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:ง
แนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ล
เด�มได�ครบถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/
การปร�บปร�ง)

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ลจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บย�ทธศาสตร�
ท�กย�ทธศาสตร�ท/1ได�พัฒน�ฒนา/จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า
ข:8นใหม.ในป� 2554 (แสดงข�อม�ล
ย�อนหล�ง 2554-2549 ถ�า
สามารถท2าได�)

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บย�ทธศาสตร�
ท�กย�ทธศาสตร�ท/1ได�พัฒน�ฒนา/จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า
ข:8นใหม.ในป� 2554 (แสดงข�อม�ล
ย�อนหล�ง 2554-2549 ถ�า
สามารถท2าได�)

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ลจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล

แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บย�ทธศาสตร�
ท�กย�ทธศาสตร�ท/1ได�ท2าการ
ปร�บปร�งในป� 2554 (แสดง
ข�อม�ลย�อนหล�ง 2554-2549 ถ�า
สามารถท2าได�)

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บย�ทธศาสตร�
ท�กย�ทธศาสตร�ท/1ได�ท2าการ
ปร�บปร�งในป� 2554 (แสดง
ข�อม�ลย�อนหล�ง 2554-2549 ถ�า
สามารถท2าได�)

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2า
ร�บรองประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ลจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล

แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง
และท�นสม�ยของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น
งานต�วช/8ว�ดท�กต�วในท�กม�ต� ท/1อย�.
ในค2าร�บรองฯ ต�8งแต.ป� 2554-
2549 โดยม/ท�8งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลด2าเน�นการ
และคะแนนท/1ได� (แสดงข�อม�ล
ย�อนหล�ง 2554-2549)

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง
และท�นสม�ยของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น
งานต�วช/8ว�ดท�กต�วในท�กม�ต� ท/1อย�.
ในค2าร�บรองฯ ต�8งแต.ป� 2554-
2549 โดยม/ท�8งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลด2าเน�นการ
และคะแนนท/1ได� (แสดงข�อม�ล
ย�อนหล�ง 2554-2549)

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงาน

ม/ระบบฐานข�อม�ลท/1ช.วยสน�บสน�นการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ราชการ และม/ฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การด2าเน�นงานIT1IT1IT1IT1

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละย�ทธศาสตร�

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2าร�บรอง
ประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงฐานข�อม�ลผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของต�วช/8ว�ดตามค2าร�บรอง
ประจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าป� 2549-2554

แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/แสดงการทบทวนข�อม�ลท�8งหมดในแต.ละย�ทธศาสตร�ท/1ม/

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ลจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดแนวทางในการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล

แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)แสดงแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�ม (ถ�าม/)

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามเก/1ยว
ก�บกระบวนการสร�างค�ณค.า 
(กระบวนการสร�างค�ณค.าใดควร
ม/ข�อม�ลใด เพัฒนราะเหต�ใด)

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามเก/1ยว
ก�บกระบวนการสร�างค�ณค.า 
(กระบวนการสร�างค�ณค.าใดควร
ม/ข�อม�ลใด เพัฒนราะเหต�ใด)

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT2IT2IT2IT2

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

AAAA
แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วน
DDDD

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามใน
กระบวนการสร�างค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า
ไว�ในป� 51-53 (ข�อม�ลใดม/อย�.แล�ว
และย�งใช�ประโยชน�ได�/ต�อง
ปร�บปร�ง/ต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเก3บเพัฒน�1ม
เต�ม/ควรยกเล�ก)

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามใน
กระบวนการสร�างค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า
ไว�ในป� 51-53 (ข�อม�ลใดม/อย�.แล�ว
และย�งใช�ประโยชน�ได�/ต�อง
ปร�บปร�ง/ต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเก3บเพัฒน�1ม
เต�ม/ควรยกเล�ก)

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT2IT2IT2IT2

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553AAAA

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วน
DDDD

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งการ
ค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นเพัฒน01อน2ามา
ปร�บปร�งหร0อจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม.เพัฒน01อสน�บสน�นกระบวนการท/1
สร�างค�ณค.าได�อย.างน�อย
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล
โดย CIO/CEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งการ
ค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นเพัฒน01อน2ามา
ปร�บปร�งหร0อจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม.เพัฒน01อสน�บสน�นกระบวนการท/1
สร�างค�ณค.าได�อย.างน�อย
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล
โดย CIO/CEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT2IT2IT2IT2

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

AAAA

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วน
DDDD

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง 
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บ
กระบวนการสร�างค�ณค.าท/1ได�
พัฒน�ฒนา/จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าข:8นใหม.ในป� 2554 
(แสดงข�อม�ลย�อนหล�ง 2553-
2549)

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง 
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บ
กระบวนการสร�างค�ณค.าท/1ได�
พัฒน�ฒนา/จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าข:8นใหม.ในป� 2554 
(แสดงข�อม�ลย�อนหล�ง 2553-
2549)

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT2IT2IT2IT2

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�อย.างครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�อย.างครบถ�วน

AAAA

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง 
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บ
กระบวนการสร�างค�ณค.าท/1ได�
ท2าการปร�บปร�งในป� 2554 
(แสดงข�อม�ลย�อนหล�ง 2553-
2549)

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง 
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บ
กระบวนการสร�างค�ณค.าท/1ได�
ท2าการปร�บปร�งในป� 2554 
(แสดงข�อม�ลย�อนหล�ง 2553-
2549)

ทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลทบทวนฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการท/1สร�างค�ณค.า กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT2IT2IT2IT2

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

AAAA

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�อย.างครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�อย.างครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสร�าง
ค�ณค.าท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป� 2551-2553

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในแต.ละกระบวนการสร�าง
ค�ณค.า

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

หมายเหต� หากม/กระบวนการสร�างค�ณค.ามากกว.า 4 กระบวนการให�เล0อกด2าเน�นการเพัฒน/ยง 4 กระบวนการหมายเหต� หากม/กระบวนการสร�างค�ณค.ามากกว.า 4 กระบวนการให�เล0อกด2าเน�นการเพัฒน/ยง 4 กระบวนการ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT3IT3IT3IT3

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามเก/1ยว
ก�บกระบวนการสน�บสน�น 
(กระบวนการสน�บสน�นใดควรม/
ข�อม�ลใด เพัฒนราะเหต�ใด)

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามเก/1ยว
ก�บกระบวนการสน�บสน�น 
(กระบวนการสน�บสน�นใดควรม/
ข�อม�ลใด เพัฒนราะเหต�ใด)

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�นแสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�น

AAAA
แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการ
สน�บสน�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการ
สน�บสน�น

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วน
DDDD

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT3IT3IT3IT3

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามใน
กระบวนการสน�บสน�นท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�
ในป� 51-53 (ข�อม�ลใดม/อย�.แล�ว
และย�งใช�ประโยชน�ได�/ต�อง
ปร�บปร�ง/ต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเก3บเพัฒน�1ม
เต�ม/ควรยกเล�ก)

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นใน
การด2าเน�นการหร0อต�ดตามใน
กระบวนการสน�บสน�นท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�
ในป� 51-53 (ข�อม�ลใดม/อย�.แล�ว
และย�งใช�ประโยชน�ได�/ต�อง
ปร�บปร�ง/ต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเก3บเพัฒน�1ม
เต�ม/ควรยกเล�ก)

AAAA

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วน
DDDD

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสน�บสน�นแสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการสน�บสน�น

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�นแสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT3IT3IT3IT3

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งการ
ค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า
ฐานข�อม�ลใหม.หร0อปร�บปร�งฐาน
ข�อม�ลเด�ม อย.างน�อย
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล
โดย CIO/CEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งการ
ค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2า
ฐานข�อม�ลใหม.หร0อปร�บปร�งฐาน
ข�อม�ลเด�ม อย.างน�อย
กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ล
โดย CIO/CEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

AAAA

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วน
DDDD

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการ
สน�บสน�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการ
สน�บสน�น

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�นแสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT3IT3IT3IT3

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง 
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บ
กระบวนการสน�บสน�นท/1ได�
พัฒน�ฒนา/จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าข:8นใหม.ในป� 2554 
(แสดงข�อม�ลย�อนหล�ง 2553-
2549)

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง 
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บ
กระบวนการสน�บสน�นท/1ได�
พัฒน�ฒนา/จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าข:8นใหม.ในป� 2554 
(แสดงข�อม�ลย�อนหล�ง 2553-
2549)

AAAA

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�นแสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการ
สน�บสน�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการ
สน�บสน�น

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลม/ฐานข�อม�ลเพัฒน01อสน�บสน�นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�งานของกระบวนการสน�บสน�น กระบวนการละ 1 ฐานข�อม�ลIT3IT3IT3IT3

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง 
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บ
กระบวนการสน�บสน�นท/1ได�
ท2าการปร�บปร�งในป� 2554 
(แสดงข�อม�ลย�อนหล�ง 2553-
2549)

ม/ฐานข�อม�ลท/1ครอบคล�ม ถ�กต�อง 
และท�นสม�ยเก/1ยวก�บ
กระบวนการสน�บสน�นท/1ได�
ท2าการปร�บปร�งในป� 2554 
(แสดงข�อม�ลย�อนหล�ง 2553-
2549)

AAAA

DDDD
แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554 ได�ครบถ�วน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�นแสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นในกระบวนการสน�บสน�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการ
สน�บสน�น

แสดงการทบทวนฐานข�อม�ลท�8งหมดในการะบวนการ
สน�บสน�น

แสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วนแสดงฐานข�อม�ลท/1ได�ร�บการปร�บปร�งในป� 2554 ได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

แสดงแนวทางการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐานข�อม�ล
ใหม. หร0อแนวทางการปร�บปร�งฐานข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อ
ความร��ท/1เก/1ยวข�องของส.วน
ราชการเพัฒน01อให�ประชาชน
สามารถเข�าค�นหาได� โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�ควรแสดงให�เห3นว.า
ส.วนราชการควรม/ข�อม�ลหร0อ
ความร��ใดท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะให�แก.ประชาชน
เข�าค�นหาได�

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อ
ความร��ท/1เก/1ยวข�องของส.วน
ราชการเพัฒน01อให�ประชาชน
สามารถเข�าค�นหาได� โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�ควรแสดงให�เห3นว.า
ส.วนราชการควรม/ข�อม�ลหร0อ
ความร��ใดท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะให�แก.ประชาชน
เข�าค�นหาได�

AAAA

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

AAAA

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�งานบร�การของ
ส.วนราชการ ท/1เหมาะสมท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ด2าเน�นการให�ประชาชนสามารถ
เข�าใช�บร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
เทคโนโลย/สารสนเทศได� โดย
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการว�เคราะห�ควรแสดงให�
เห3นว.าในส.วนราชการควรม/งาน
บร�การใดท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะให�ประชาชนเข�าใช�
บร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบฯ ได�

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การว�เคราะห�งานบร�การของ
ส.วนราชการ ท/1เหมาะสมท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ด2าเน�นการให�ประชาชนสามารถ
เข�าใช�บร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
เทคโนโลย/สารสนเทศได� โดย
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการว�เคราะห�ควรแสดงให�
เห3นว.าในส.วนราชการควรม/งาน
บร�การใดท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะให�ประชาชนเข�าใช�
บร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบฯ ได�

AAAA

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนข�อม�ลหร0อความร��ท/1
เก/1ยวข�องของส.วนราชการท/1ได�
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดให�ประชาชนสามารถเข�า
ค�นหาได�ในป�ท/1ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านๆ มา โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนควรแสดงให�เห3นว.า
ข�อม�ลใดม/อย�.แล�วและย�งใช�
ประโยชน�ได� ข�อม�ลใดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น
ต�องปร�บปร�ง ข�อม�ลใดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น
ต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเก3บเพัฒน�1ม

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนข�อม�ลหร0อความร��ท/1
เก/1ยวข�องของส.วนราชการท/1ได�
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดให�ประชาชนสามารถเข�า
ค�นหาได�ในป�ท/1ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านๆ มา โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนควรแสดงให�เห3นว.า
ข�อม�ลใดม/อย�.แล�วและย�งใช�
ประโยชน�ได� ข�อม�ลใดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น
ต�องปร�บปร�ง ข�อม�ลใดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น
ต�องจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดเก3บเพัฒน�1ม

AAAA

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อให�
ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อให�
ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนงานบร�การของส.วน
ราชการเพัฒน01อให�ประชาชน
สามารถเข�าใช�ได�ในป�ท/1ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านๆ 
มา โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการทบทวนควร
แสดงให�เห3นว.างานบร�การใดม/
อย�.แล�วและย�งใช�ประโยชน�ได� 
งานบร�การใดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นต�อง
ปร�บปร�ง งานบร�การใดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น
ต�องเก3บเพัฒน�1มเต�ม

ม/เอกสารท/1แสดงให�เห3นถ:งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล
การทบทวนงานบร�การของส.วน
ราชการเพัฒน01อให�ประชาชน
สามารถเข�าใช�ได�ในป�ท/1ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านๆ 
มา โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการทบทวนควร
แสดงให�เห3นว.างานบร�การใดม/
อย�.แล�วและย�งใช�ประโยชน�ได� 
งานบร�การใดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นต�อง
ปร�บปร�ง งานบร�การใดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=น
ต�องเก3บเพัฒน�1มเต�ม

AAAA

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อให�
ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อให�
ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/เอกสารท/1แสดงถ:งการค�ดเล0อก
ข�อม�ลหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
น2ามาพัฒน�ฒนาหร0อจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐาน
ข�อม�ลข:8นใหม.เพัฒน01อให�ประชาชน
เข�าค�นหาได�เพัฒน�1มเต�มอย.างน�อย 1 
ข�อม�ล โดย CIO หร0อ CEO เป=น
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต� โดยอธ�บายหล�กเกณฑ์คุณภาพการบริ�
และแนวทางท/1ใช�ในการค�ดเล0อก
ได�อย.างเหมาะสม

ม/เอกสารท/1แสดงถ:งการค�ดเล0อก
ข�อม�ลหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
น2ามาพัฒน�ฒนาหร0อจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าฐาน
ข�อม�ลข:8นใหม.เพัฒน01อให�ประชาชน
เข�าค�นหาได�เพัฒน�1มเต�มอย.างน�อย 1 
ข�อม�ล โดย CIO หร0อ CEO เป=น
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต� โดยอธ�บายหล�กเกณฑ์คุณภาพการบริ�
และแนวทางท/1ใช�ในการค�ดเล0อก
ได�อย.างเหมาะสม

AAAA

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ลใหม. 
โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ลใหม. 
โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ด
ท2างานบร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/เอกสารท/1แสดงถ:งการค�ดเล0อก
งานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�อง
พัฒน�ฒนาและจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าข:8นใหม.เพัฒน01อให�
บร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศได�เพัฒน�1มเต�ม อย.าง
น�อย 1 งานบร�การ โดย CIO 
หร0อCEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต� โดย
อธ�บายหล�กเกณฑ์คุณภาพการบริ�และแนวทาง
ท/1ใช�ในการค�ดเล0อกได�อย.าง
เหมาะสม

ม/เอกสารท/1แสดงถ:งการค�ดเล0อก
งานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะต�อง
พัฒน�ฒนาและจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าข:8นใหม.เพัฒน01อให�
บร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศได�เพัฒน�1มเต�ม อย.าง
น�อย 1 งานบร�การ โดย CIO 
หร0อCEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต� โดย
อธ�บายหล�กเกณฑ์คุณภาพการบริ�และแนวทาง
ท/1ใช�ในการค�ดเล0อกได�อย.าง
เหมาะสม

AAAA

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2างาน
บร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

แสดงแนวทางในการค�ดเล0อกงานบร�การท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2างาน
บร�การใหม. โดย CIO/CEO อน�ม�ต� 1 งานบร�การ

AAAA

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�ข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องของ
ส.วนราชการเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการว�เคราะห�งานบร�การท/1เก/ยวข�องก�บส.วนราชการ
เพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นหร0อความร��ท/1เก/1ยวข�องเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าค�นหาข�อม�ลในอด/ตได�

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการทบทวนงานบร�การท/1เก/1ยวข�องก�บส.วนราชการเพัฒน01อ
ให�ประชาชนสามารถเข�าใช�บร�การท/1ด2าเน�นการในอด/ต

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

แสดงการค�ดเล0อกข�อม�ลท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นมาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าการค�นหาข�อม�ล
ใหม. โดย CIO หร0อ CEO อน�ม�ต�อย.างน�อย 1 ข�อม�ล

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/เอกสารท/1แสดงถ:งแนวทาง
การปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ล
หร0อความร��เด�มท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป�ท/1
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านๆ มาได�ครบถ�วน (กรณ/ท/1ม/
การปร�บปร�ง)

ม/เอกสารท/1แสดงถ:งแนวทาง
การปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ล
หร0อความร��เด�มท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าไว�ในป�ท/1
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านๆ มาได�ครบถ�วน (กรณ/ท/1ม/
การปร�บปร�ง)

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

AAAA แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�
พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�
พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

DDDD

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/เอกสารท/1แสดงถ:งแนวทาง
การปร�บปร�งงานบร�การเด�มท/1
ได�ให�บร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
เทคโนโลย/สารสนเทศได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ม/การปร�บปร�ง)

ม/เอกสารท/1แสดงถ:งแนวทาง
การปร�บปร�งงานบร�การเด�มท/1
ได�ให�บร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
เทคโนโลย/สารสนเทศได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ม/การปร�บปร�ง)

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน (กรณ/
ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน (กรณ/
ต�องม/การปร�บปร�ง)

AAAA

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�
พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�
พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

DDDD

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/การด2าเน�นการตามพัฒนระราช
บ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

ม/การด2าเน�นการตามพัฒนระราช
บ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

AAAA

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�
พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�
พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

DDDD

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/ช.องทางให�ประชาชนสามารถ
ส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.าน
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศของ
ส.วนราชการได� โดยอย.างน�อย
ต�องม/ข�อม�ลท/1เก/1ยวข�องก�บ
ภารก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴หล�กของส.วนราชการ 
(สามารถใช�เว3บไซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧต�ได�) 

ม/ช.องทางให�ประชาชนสามารถ
ส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.าน
ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศของ
ส.วนราชการได� โดยอย.างน�อย
ต�องม/ข�อม�ลท/1เก/1ยวข�องก�บ
ภารก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴หล�กของส.วนราชการ 
(สามารถใช�เว3บไซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧต�ได�) 

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��

AAAA

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�
พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�
พัฒน�ฒนาข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

DDDD

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศ

ม/ระบบเทคโนโลย/สารสนเทศเพัฒน01อให�ประชาชนสามารถเข�าถ:งข�อม�ลข.าวสารและร�บบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศIT4IT4IT4IT4

ม/ช.องทางการให�บร�การ
ประชาชนในงานบร�การท/1ส.วน
ราชการได�พัฒน�ฒนาและจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าข:8น
ใหม.เพัฒน01อให�สามารถใช�บร�การ
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศได�เพัฒน�1มเต�มในป� 2554

ม/ช.องทางการให�บร�การ
ประชาชนในงานบร�การท/1ส.วน
ราชการได�พัฒน�ฒนาและจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าข:8น
ใหม.เพัฒน01อให�สามารถใช�บร�การ
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/
สารสนเทศได�เพัฒน�1มเต�มในป� 2554

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�พัฒน�ฒนา
ข:8นในป� 2554

แสดงงานบร�การผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบเทคโนโลย/สารสนเทศท/1ได�พัฒน�ฒนา
ข:8นในป� 2554

AAAA

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งระบบส0บค�นข�อม�ลเด�มได�ครบ
ถ�วน (กรณ/ท/1ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงแนวทางการปร�บปร�งงานบร�การเด�มได�ครบถ�วน 
(กรณ/ต�องม/การปร�บปร�ง)

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงการด2าเน�นการตามพัฒนระราชบ�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประ�ต�ข�อม�ลข.าวสารของ
ราชการ พัฒน.ศ. 2540

แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��แสดงการให�บร�การส0บค�นข�อม�ลหร0อความร��

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

แสดงงานบร�การท/1ได�ปร�บปร�งในป� 2554 (กรณ/ท/1ต�องม/การ
ปร�บปร�ง)

DDDD

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)IT5IT5IT5IT5

ม/ระบบต�ดตามฯท/1ม/ความส2าค�ญ์ จินดาประต.อย�ทธศาสตร� 
ม/การก2าหนดกฎีการจัดการเชิงคุณเกณฑ์คุณภาพการบริ� ต�วช/8ว�ด เง01อนไขการ
ต�ดตาม เต0อนภ�ย ว�ธ/การเต0อนภ�ย มาตรการท/1
ต�องด2าเน�นการเม01อเก�ดภ�ยข:8นในระด�บต.างๆ 
กรณ/ใช�ต�ดตามต�วช/8ว�ดต�องด�ถ:งรายละเอ/ยดได�
ว.าเป=นเท.าไร เช.น ถ�าต�ดตามในช.วงต�น
ป�งบประมาณซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงเป=นช.วงท/1ย�งไม.ถ:งก2าหนด
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴.ายเง�นตามงวดงานในส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประา อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ม/อ�ตรา
การเบ�กจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴.ายน�อย จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴:งอาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะย�งไม.ใช.ป�ญ์ จินดาประหา ณ 
ขณะน�8น ด�งน�8นหากระบบม/การเต0อนภ�ยข:8นมา
ก3อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะย�งไม.ถ�กต�อง แต.ถ�าเบ�กจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴.ายได�น�อย 
เพัฒนราะการด2าเน�นงานล.าช�ากว.าท/1ก2าหนดใน
แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน เช.น การลงนามในส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�08ꙴݧอจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�าง
เลยระยะเวลาท/1เหมาะสมแล�ว ประเด3นน/8จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ต�องม/ส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประาณเต0อนภ�ยในระบบ

ม/ระบบต�ดตามฯท/1ม/ความส2าค�ญ์ จินดาประต.อย�ทธศาสตร� 
ม/การก2าหนดกฎีการจัดการเชิงคุณเกณฑ์คุณภาพการบริ� ต�วช/8ว�ด เง01อนไขการ
ต�ดตาม เต0อนภ�ย ว�ธ/การเต0อนภ�ย มาตรการท/1
ต�องด2าเน�นการเม01อเก�ดภ�ยข:8นในระด�บต.างๆ 
กรณ/ใช�ต�ดตามต�วช/8ว�ดต�องด�ถ:งรายละเอ/ยดได�
ว.าเป=นเท.าไร เช.น ถ�าต�ดตามในช.วงต�น
ป�งบประมาณซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงเป=นช.วงท/1ย�งไม.ถ:งก2าหนด
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴.ายเง�นตามงวดงานในส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประา อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ม/อ�ตรา
การเบ�กจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴.ายน�อย จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴:งอาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะย�งไม.ใช.ป�ญ์ จินดาประหา ณ 
ขณะน�8น ด�งน�8นหากระบบม/การเต0อนภ�ยข:8นมา
ก3อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะย�งไม.ถ�กต�อง แต.ถ�าเบ�กจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴.ายได�น�อย 
เพัฒนราะการด2าเน�นงานล.าช�ากว.าท/1ก2าหนดใน
แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน เช.น การลงนามในส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�08ꙴݧอจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�าง
เลยระยะเวลาท/1เหมาะสมแล�ว ประเด3นน/8จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ต�องม/ส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประาณเต0อนภ�ยในระบบ

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

AAAA
แสดงข�อม�ลความถ/1 และความเส/ยหายของภ�ยท/1เคยเก�ดข:8นแสดงข�อม�ลความถ/1 และความเส/ยหายของภ�ยท/1เคยเก�ดข:8น

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร (Executive Information 
System : EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� 
(Geographic Information System : GIS)

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร (Executive Information 
System : EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� 
(Geographic Information System : GIS)

แสดงรายละเอ/ยดการปร�บปร�งระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง 
และเต0อนภ�ยให�ม/ประส�ทธ�ภาพัฒนมากข:8นกว.าเด�มท/1เคยม/อย�.

แสดงรายละเอ/ยดการปร�บปร�งระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง 
และเต0อนภ�ยให�ม/ประส�ทธ�ภาพัฒนมากข:8นกว.าเด�มท/1เคยม/อย�.
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แสดงระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ยแสดงระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)IT5IT5IT5IT5

ม/รายละเอ/ยดข�อม�ลและ
สารสนเทศต.างๆ ท/1เก/1ยวข�องก�บ
ระบบเต0อนภ�ยฯ ท/1ท2าไว�

ม/รายละเอ/ยดข�อม�ลและ
สารสนเทศต.างๆ ท/1เก/1ยวข�องก�บ
ระบบเต0อนภ�ยฯ ท/1ท2าไว�

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

AAAA
แสดงระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ยแสดงระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร (Executive Information 
System : EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� 
(Geographic Information System : GIS)

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร (Executive Information 
System : EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� 
(Geographic Information System : GIS)

แสดงรายละเอ/ยดการปร�บปร�งระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง 
และเต0อนภ�ยให�ม/ประส�ทธ�ภาพัฒนมากข:8นกว.าเด�มท/1เคยม/อย�.

แสดงรายละเอ/ยดการปร�บปร�งระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง 
และเต0อนภ�ยให�ม/ประส�ทธ�ภาพัฒนมากข:8นกว.าเด�มท/1เคยม/อย�.
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แสดงข�อม�ลความถ/1 และความเส/ยหายของภ�ยท/1เคยเก�ดข:8นแสดงข�อม�ลความถ/1 และความเส/ยหายของภ�ยท/1เคยเก�ดข:8น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)IT5IT5IT5IT5

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอ
ข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร 
(Executive Information 
System : EIS) หร0อระบบ
สารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� 
(Geographic Information 
System : GIS)

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอ
ข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร 
(Executive Information 
System : EIS) หร0อระบบ
สารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� 
(Geographic Information 
System : GIS)

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

AAAA
แสดงระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ยแสดงระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร (Executive Information System 
: EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� (Geographic 
Information System : GIS)

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร (Executive Information System 
: EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� (Geographic 
Information System : GIS)

แสดงรายละเอ/ยดการปร�บปร�งระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง 
และเต0อนภ�ยให�ม/ประส�ทธ�ภาพัฒนมากข:8นกว.าเด�มท/1เคยม/อย�.

แสดงรายละเอ/ยดการปร�บปร�งระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง 
และเต0อนภ�ยให�ม/ประส�ทธ�ภาพัฒนมากข:8นกว.าเด�มท/1เคยม/อย�.

DDDD

LLLL

แสดงข�อม�ลความถ/1 และความเส/ยหายของภ�ยท/1เคยเก�ดข:8นแสดงข�อม�ลความถ/1 และความเส/ยหายของภ�ยท/1เคยเก�ดข:8น

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)ม/ระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย (Warning System)IT5IT5IT5IT5

ม/การปร�บปร�งระบบการต�ดตาม 
เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�งและเต0อนภ�ย 
โดย 
1) ถ�าระบบน/8ม/มาในป�ก.อนต�องม/
การปร�บปร�ง 
2) ถ�าไม.เคยม/ระบบฯใดมาก.อน 
เพัฒน�1งเร�1มท2าระบบในป� 2554 
อน�โลมให�ท2าสร�ปในส�1งท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ปร�บปร�งในป�ต.อไป 
3) ถ�าม/ระบบฯ อ01นในป�ก.อน แต.
ในป�น/8ท2าระบบใหม. ต�องม/การ
ทบทวน

ม/การปร�บปร�งระบบการต�ดตาม 
เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�งและเต0อนภ�ย 
โดย 
1) ถ�าระบบน/8ม/มาในป�ก.อนต�องม/
การปร�บปร�ง 
2) ถ�าไม.เคยม/ระบบฯใดมาก.อน 
เพัฒน�1งเร�1มท2าระบบในป� 2554 
อน�โลมให�ท2าสร�ปในส�1งท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะ
ปร�บปร�งในป�ต.อไป 
3) ถ�าม/ระบบฯ อ01นในป�ก.อน แต.
ในป�น/8ท2าระบบใหม. ต�องม/การ
ทบทวน

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

AAAA
แสดงระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ยแสดงระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง และเต0อนภ�ย

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร (Executive Information 
System : EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� 
(Geographic Information System : GIS)

แสดงการรายงานหร0อน2าเสนอข�อม�ลให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist.านระบบ
สารสนเทศส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หาร (Executive Information 
System : EIS) หร0อระบบสารสนเทศทางภ�ม�ศาสตร� 
(Geographic Information System : GIS)

แสดงข�อม�ลความถ/1 และความเส/ยหายของภ�ยท/1เคยเก�ดข:8นแสดงข�อม�ลความถ/1 และความเส/ยหายของภ�ยท/1เคยเก�ดข:8น

DDDD

LLLL
แสดงรายละเอ/ยดการปร�บปร�งระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง 
และเต0อนภ�ยให�ม/ประส�ทธ�ภาพัฒนมากข:8นกว.าเด�มท/1เคยม/อย�.

แสดงรายละเอ/ยดการปร�บปร�งระบบการต�ดตาม เฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Ĩ���斨榛����⣸݃斌榛㯸क़鍨݃㯸क़�Xาระว�ง 
และเต0อนภ�ยให�ม/ประส�ทธ�ภาพัฒนมากข:8นกว.าเด�มท/1เคยม/อย�.

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

ม/เอกสารท/1แสดงการทบทวน
นโยบายความม�1นคง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงอย.าง
น�อยประกอบด�วย
   ◦ Acceptable use Policy
   Wireless Policy◦
   Firewall Policy◦
   E◦ -mail Policy
   Internet Security Policy◦
   Access control Policy◦
   IDS◦ /IPS Policy

ม/เอกสารท/1แสดงการทบทวน
นโยบายความม�1นคง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงอย.าง
น�อยประกอบด�วย
   ◦ Acceptable use Policy
   Wireless Policy◦
   Firewall Policy◦
   E◦ -mail Policy
   Internet Security Policy◦
   Access control Policy◦
   IDS◦ /IPS Policy

AAAA

แสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคงแสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคง

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยของ
องค�การอย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO 
เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยของ
องค�การอย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO 
เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กรแสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กร

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐาน
ข�อม�ลและสารสนเทศ

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐาน
ข�อม�ลและสารสนเทศ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

ม/เอกสารนโยบายความม�1นคง 
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงอย.างน�อยประกอบด�วย
   ◦ Acceptable use Policy
   Wireless Policy◦
   Firewall Policy◦
   E◦ -mail Policy
   Internet Security Policy◦
   Access control Policy◦
   IDS◦ /IPS Policy

ม/เอกสารนโยบายความม�1นคง 
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�1:ꙴݧงอย.างน�อยประกอบด�วย
   ◦ Acceptable use Policy
   Wireless Policy◦
   Firewall Policy◦
   E◦ -mail Policy
   Internet Security Policy◦
   Access control Policy◦
   IDS◦ /IPS Policy

AAAA

แสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคงแสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคง

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยขององค�การ
อย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยขององค�การ
อย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กรแสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กร

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐาน
ข�อม�ลและสารสนเทศ

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐาน
ข�อม�ลและสารสนเทศ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

ม/รายละเอ/ยดระบบสารสนเทศท/1
ม/ท�8งหมดในองค�การ น�บจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นถ:ง 
ม�ถ�นายน 2554

ม/รายละเอ/ยดระบบสารสนเทศท/1
ม/ท�8งหมดในองค�การ น�บจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นถ:ง 
ม�ถ�นายน 2554

AAAA

แสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคงแสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคง

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยของ
องค�การอย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO 
เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยของ
องค�การอย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO 
เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กรแสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กร

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐาน
ข�อม�ลและสารสนเทศ

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐาน
ข�อม�ลและสารสนเทศ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงระบบโดยม/รายละเอ/ยดด�ง
ต.อไปน/8
 ◦ Backup
  Recovery◦
  Anti Virus◦
  Firewall◦
  ◦ ระบบไฟฟXาส2ารอง
  ◦ Access Right

แสดงระบบโดยม/รายละเอ/ยดด�ง
ต.อไปน/8
 ◦ Backup
  Recovery◦
  Anti Virus◦
  Firewall◦
  ◦ ระบบไฟฟXาส2ารอง
  ◦ Access Right

AAAA

แสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคงแสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคง

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยของ
องค�การอย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO 
เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยของ
องค�การอย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO 
เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐานข�อม�ล
และสารสนเทศ

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐานข�อม�ล
และสารสนเทศ

แสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กรแสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กร

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

ระบ�ได�ว.าเม01อเก�ดภ�ยอะไรข:8น ม/
กระบวนการอย.างไร ใครเป=น
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist�ดชอบในข�8นตอนใด ก��ค0น
ระบบอย.างไร โดยอย.างน�อย
ต�องม/กรณ/ไฟไหม� โดนเจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴าะ
ระบบ

ระบ�ได�ว.าเม01อเก�ดภ�ยอะไรข:8น ม/
กระบวนการอย.างไร ใครเป=น
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist�ดชอบในข�8นตอนใด ก��ค0น
ระบบอย.างไร โดยอย.างน�อย
ต�องม/กรณ/ไฟไหม� โดนเจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴าะ
ระบบAAAA

แสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคงแสดงการทบทวนนโยบายความม�1นคง

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยของ
องค�การอย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO 
เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2านโยบายความม�1นคงปลอดภ�ยของ
องค�การอย.างเป=นลายล�กษณ�อ�กษร โดย CIO หร0อ CEO 
เป=นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��อน�ม�ต�

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความไม.
แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

• แสดงรายละเอ/ยดแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความไม.
แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐาน
ข�อม�ลและสารสนเทศ

แสดงระบบร�กษาความม�1นคงและปลอดภ�ยของระบบฐาน
ข�อม�ลและสารสนเทศ

แสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กรแสดงระบบสารสนเทศท�1งหมดท/1ม/อย�.ในองค�กร

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศม/ระบบบร�หารความเส/1ยงของระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศIT6IT6IT6IT6

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไข
ป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความไม.
แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บ
ระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศ (IT 
Contingency Plan) หร0อม/การซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧ�ก
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧ�อมการด2าเน�นการตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน (โดย
สมมต�ว.าม/สถานการณ�หร0อภ�ยพัฒน�บ�ต�
เก�ดข:8น) 

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไข
ป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความไม.
แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บ
ระบบฐานข�อม�ลและสารสนเทศ (IT 
Contingency Plan) หร0อม/การซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧ�ก
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���Ǧ硐歎������������Đ���ꬰ椇����MPꬔ椇㌨й㺨ܭ㌨й�榜椇ꫤ椇�ꙴݧ�อมการด2าเน�นการตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน (โดย
สมมต�ว.าม/สถานการณ�หร0อภ�ยพัฒน�บ�ต�
เก�ดข:8น) 

DDDD

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แสดงผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนแก�ไขป�ญ์ จินดาประหาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากสถานการณ�ความ
ไม.แน.นอนและภ�ยพัฒน�บ�ต�ท/1อาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ะเก�ดก�บระบบฐานข�อม�ลและ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แสดง Access Rights ท/1ถ�กต�อง
และท�นสม�ยอย.างน�อย 1 ระบบ

แสดง Access Rights ท/1ถ�กต�อง
และท�นสม�ยอย.างน�อย 1 ระบบ

แสดง Access Rights ท/1ถ�กต�องและท�นสม�ยอย.างน�อย 1 
ระบบ

แสดง Access Rights ท/1ถ�กต�องและท�นสม�ยอย.างน�อย 1 
ระบบ

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



1. ม/การทบทวนองค�ความร��ท/1สอดร�บก�บประเด3นย�ทธศาสตร�
2. ม/รายการองค�ความร��ท/1มาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการรวบรวมถ.ายทอดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากบ�คลากรภายใน/ภายนอกองค�กร
3. ม/รายการองค�ความร��เพัฒน01อสน�บสน�น/สามารถตอบร�บประเด3นย�ทธศาสตร�ครบท�กประเด3นย�ทธศาสตร�
4. ม/การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกองค�ความร��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นต.อการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล�กด�นตามประเด3นย�ทธศาสตร�ของส.วนราชการ
5. เล0อกองค�ความร��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นอย.างน�อย 3 องค�ความร��จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴าก 2 ประเด3นย�ทธศาสตร�ท/1แตกต.างก�น พัฒนร�อม

ระบ�เหต�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลหร0อความเหมาะสมในการเล0อกองค�ความร��
6. ก2าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริ�การว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลส2าเร3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴โดยเล0อกต�วช/8ว�ด (KPI) ตามค2าร�บรองฯ หร0อต�วช/8ว�ด (KPI) อ01นๆ ท/1

สามารถสะท�อนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลล�พัฒนธ�ของแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��
7. ม/การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร�� (KM Action Plan) โดยม/รายละเอ/ยดก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

ต.างๆ ตามข�8นตอนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��ครอบคล�มท�8ง 7 ข�8นตอน ในท�8ง 3 แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน
8. ม/กระบวนการบร�หารการเปล/1ยนแปลงครบท�8ง 6 องค�ประกอบมาบ�รณาการร.วมก�น
9. ม/ก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมยกย.องชมเชย แสดงให�เห3นช�ดเจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นเป=นร�ปธรรม
10. ม/การลงนามเห3นชอบการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกองค�ความร��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นต.อการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล�กด�นตามปรเด3นย�ทธศาสตร�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��

บร�หารส�งส�ด
11. ม/การลงนามเห3นชอบแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารส�งส�ด

1. ม/การทบทวนองค�ความร��ท/1สอดร�บก�บประเด3นย�ทธศาสตร�
2. ม/รายการองค�ความร��ท/1มาจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากการรวบรวมถ.ายทอดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากบ�คลากรภายใน/ภายนอกองค�กร
3. ม/รายการองค�ความร��เพัฒน01อสน�บสน�น/สามารถตอบร�บประเด3นย�ทธศาสตร�ครบท�กประเด3นย�ทธศาสตร�
4. ม/การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกองค�ความร��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นต.อการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล�กด�นตามประเด3นย�ทธศาสตร�ของส.วนราชการ
5. เล0อกองค�ความร��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นอย.างน�อย 3 องค�ความร��จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴าก 2 ประเด3นย�ทธศาสตร�ท/1แตกต.างก�น พัฒนร�อม

ระบ�เหต�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลหร0อความเหมาะสมในการเล0อกองค�ความร��
6. ก2าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริ�การว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลส2าเร3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴โดยเล0อกต�วช/8ว�ด (KPI) ตามค2าร�บรองฯ หร0อต�วช/8ว�ด (KPI) อ01นๆ ท/1

สามารถสะท�อนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลล�พัฒนธ�ของแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��
7. ม/การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร�� (KM Action Plan) โดยม/รายละเอ/ยดก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��

ต.างๆ ตามข�8นตอนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��ครอบคล�มท�8ง 7 ข�8นตอน ในท�8ง 3 แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน
8. ม/กระบวนการบร�หารการเปล/1ยนแปลงครบท�8ง 6 องค�ประกอบมาบ�รณาการร.วมก�น
9. ม/ก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมยกย.องชมเชย แสดงให�เห3นช�ดเจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นเป=นร�ปธรรม
10. ม/การลงนามเห3นชอบการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าแนกองค�ความร��ท/1จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴2าเป=นต.อการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล�กด�นตามปรเด3นย�ทธศาสตร�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��

บร�หารส�งส�ด
11. ม/การลงนามเห3นชอบแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ากผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารส�งส�ด

จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�IT7IT7IT7IT7

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

AAAA
แสดงแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��อย.างน�อย 3 องค�ความร��แสดงแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��อย.างน�อย 3 องค�ความร��

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และน2าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�IT7IT7IT7IT7

ประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วนประเด3นการพัฒน�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ารณาการด2าเน�นงานท/1ครบถ�วน ประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�นประเด3นการตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ประเม�น

1. สามารถด2าเน�นการได�แล�วเสร3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴 ครบถ�วน ท�ก
ก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมท/1ก2าหนดในแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน KM ครบท�8ง 3 แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน

2. ท�กก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมแลกเปล/1ยนเร/ยนร��ม/ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น
การครอบคล�มกล�.มเปXาหมายไม.น�อยกว.าร�อย
ละ 90 ครบท�8ง 3 แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน

3. ม/รายงานผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการต�ดตามความก�าวหน�าท�กคร�8ง
ตามท/1ระบ�ในกรอบระยะเวลาการต�ดตาม
ประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมตาม
แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และต�องไม.น�อยกว.า 2 
คร�8งต.อป� โดยม/ช.วงห.างของระยะเวลาในการ
ต�ดตามแต.ละคร�8งท/1เหมาะสม

1. สามารถด2าเน�นการได�แล�วเสร3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴 ครบถ�วน ท�ก
ก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมท/1ก2าหนดในแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน KM ครบท�8ง 3 แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน

2. ท�กก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมแลกเปล/1ยนเร/ยนร��ม/ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�น
การครอบคล�มกล�.มเปXาหมายไม.น�อยกว.าร�อย
ละ 90 ครบท�8ง 3 แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน

3. ม/รายงานผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการต�ดตามความก�าวหน�าท�กคร�8ง
ตามท/1ระบ�ในกรอบระยะเวลาการต�ดตาม
ประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานของก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมตาม
แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร��และต�องไม.น�อยกว.า 2 
คร�8งต.อป� โดยม/ช.วงห.างของระยะเวลาในการ
ต�ดตามแต.ละคร�8งท/1เหมาะสม

DDDD
รายงานผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน 
โดยด2าเน�น ก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการ
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร�� ได�ส2าเร3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ครบถ�วนท�ก
ก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมและสามารถด2าเน�นการท/1
ครอบคล�มกล�.มเปXาหมายได� ไม.น�อยกว.า
ร�อยละ 90 ในท�กก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมแลกเปล/1ยน
เร/ยนร��ท/1ระบ�ไว�

รายงานผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistลการด2าเน�นงานตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน 
โดยด2าเน�น ก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistนการ
จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการความร�� ได�ส2าเร3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ครบถ�วนท�ก
ก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมและสามารถด2าเน�นการท/1
ครอบคล�มกล�.มเปXาหมายได� ไม.น�อยกว.า
ร�อยละ 90 ในท�กก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรมแลกเปล/1ยน
เร/ยนร��ท/1ระบ�ไว�

การพัฒน�ฒนาองค�กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�หมวด 4การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



เคร01องม0อท/1ใช�ในการช�บเคล01อนองค�กร

เคร01องม0อท/1ใช�ในการว�เคราะห�และวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistน
 Impact & Urgency Matrix
 Readiness Assessment

เคร01องม0อในการสร�างความพัฒนร�อมส.วนบ�คคลและท/มงาน
 การส01อสารภายใน
 การสร�างภาพัฒนล�กษณ�อ�นพัฒน:งประสงค�ส.วนบ�คคล
 การพัฒน�ฒนาสมรรถนะส.วนบ�คคล

เคร01องม0อท/1ใช�ในการต�ดตามประเม�นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguistล 
 ต�วช/8ว�ดการด2าเน�นงาน (Performance Indicators)
 การตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบความพัฒนร�อมด�านทร�พัฒนยากร
 การตรวจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴สอบอารมณ�ร.วมในการด2าเน�นงาน (Mood Meter)

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ป�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ยแห.งความส2าเร3จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ในการช�บเคล01อนองค�กร

 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารต�องเข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴อย.างด/ถ:งการน2า หล�กเกณฑ์คุณภาพการบริ�ค�ณภาพัฒน
การบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ (PMQA) มาใช�ในองค�กร

 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��บร�หารต�องเข�ามาม/ส.วนร.วมอย.างจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ร�งจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�งและต.อเน01อง
 มอบหมายให�ม/ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist�ดชอบอย.างเต3มเวลา
 ม/การพัฒน�ฒนาให�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.linguist��ด2าเน�นก�จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴กรรม/โครงการ เข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴

แนวค�ดและม/ท�กษะ
 ก2าหนดจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดม�.งหมายให�ช�ดเจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴นเพัฒน01อให�ม/ความก�าวหน�า

อย.างต.อเน01อง
 ส01อสารท2าความเข�าใจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴ก�บคนในองค�กรให�เห3นความ

ส2าค�ญ์ จินดาประ
 จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดให�ม/ช.องทางการถ.ายโอนความร��ท/1หลากหลาย
 ประย�กต�ใช�เทคโนโลย/ท/1เหมาะสมก�บสภาพัฒนขององค�กร
 กระต��นให�ม/การจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดต�8งช�มชนแห.งการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ÿ�������บ�ต�ท�1วท�8งองค�กร

การพัฒน�ฒนาค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการภาคร�ฐ



ขอบค�ณคร�บ

การพัฒน�ฒนค�ณภาพัฒนการบร�หารจัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�ดการ

ดร. ธนาว�ชญ์ จินดาประ� จัดการความรู้��p���搴榛������搘榛뗴૭鞸݃뗴�นดาประด�ษฐ�
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