หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หัวข้อ
4.1 การกาหนดตัววัด
และการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ
4.1.1 การกาหนดตัววัด
และสารสนเทศที่สาคัญ

4.1.2 การนาเทคโนโลยี
มาใช้

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R มีการกาหนดตัวชี้วดั ที่สาคัญ เช่น ตัวชี้วดั วิสัยทัศน์ ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั แผนปฏิบตั ิการ
เป็นต้น

R มีการกาหนดสารสนเทศที่สาคัญเพื่อ
R ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
R การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
R การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน
Advance R การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้
R มีประสิทธิภาพ
R มีปลอดภัย
R มีความน่าเชื่อถือ
R มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย
R สะดวกต่อผู้ใช้งาน
Significance R ข้อมูลสารสนเทศถูกนามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนาไปเผยแพร่ในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ
Basic

Advance

R มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามตัววัด และจัดเก็บสารสนเทศที่สาคัญ
เช่น การพัฒนาสารสนเทศที่สาคัญ ตามข้อ 4.1 โดยใช้เทคโนโลยี Web Application และ
Mobile Application
หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R มีแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานและการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทลั
R ข้อมูลสารสนเทศอยู่ภายใต้ platform เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ทกุ กลุ่ม

Significance R หน่วยงานมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับส่วนกลาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการ
4.2 การวิเคราะห์ผล
จากข้อมูล และตัววัด
เพือ่ นาไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงการทางาน

Basic

R หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดทุกระดับ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับ
ค่าเป้าหมาย รวมทั้งมีกลไกที่ใช้ในการติดตามงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของกระบวนการต่าง ๆ
ในหน่วยงาน

Advance

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
 มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และนาไปแก้ไขปัญหาในระดับองค์การ/
ยุทธศาสตร์
เช่น .................................................................................................................................
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สาคัญ

Significance หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
 มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที
 มีการนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผลที่
อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หัวข้อ
4.3 การจัดการความรู้
และการสร้างองค์ความรู้
เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์

ระดับ
Basic

Advance

ประเด็นการประเมิน
R มีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ ) อย่างเป็นระบบ เช่น
R มีการรวบรวมเป็นคู่มือหรือเอกสาร
R มีการจัดทาเป็นฐานข้อมูล
 มีการจัดทาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................
R มีกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้จาก
ภายนอก โดยเชื่อมโยงกับ กรมที่ดิน สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
..
R หน่วยงานมีการประยุกต์ใช้สารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
เช่น ระบบภูมิสารสนเทศกลาง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) ..

Significance  มีการวิเคราะห์ รวบรวม และเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา จนเกิดเป็น
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices) หรือสร้างมาตรฐานใหม่จนนาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิของ
หน่วยงานอื่น โดยมีผลงานที่โดดเด่น
เช่น .................................................................................................................................
4.4 การบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ และ
ระบบการทางานให้เป็น
ดิจิทลั และมีประสิทธิภาพ

Basic

มีการดาเนินการ เช่น
R มีการวิเคราะห์กระบวนการ และโอกาสในการพัฒนารูปแบบการทางาน และการเตรียม
ทรัพยากร (ระบบ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ ฯลฯ) เพื่อพร้อมรับการปรับเปลี่ยนระบบ
การทางานให้เป็นดิจิทลั
R มีแผนและตัวชี้วดั ในการรวบรวมและการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
ระบบดิจิทลั
R มีแผนการและตัวชี้วดั รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทางานเป็นระบบดิจิทลั เช่น แผนดิจิทลั
ของหน่วยงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

R มีแผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทลั และการจัดแผนป้องกัน/การรับมือระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย โดยมีการดาเนินการ เช่น
R รองรับต่อภัยพิบตั ิ/สถานการณ์ฉุกเฉิน (Backup and IT Contingency Policy)
R ป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบตั ิการบนไซเบอร์
Significance R หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางานที่
ครอบคลุมพันธกิจหลัก ส่งผลให้หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ เช่น
R การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้
ได้แก่ โปรแกรมระบบ Web GIS Portal เชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างกรม
โยธาธิการและผังเมืองกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ใช้ข้อมูล
ร่วมกัน ในรูปแบบ Map Service ..
Advance

R ยกระดับประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์การ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้
ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริหารจัดการ สาหรับศูนย์ปฏิบตั ิการของ
ผู้บริหารกรมฯ รายงานสรุปเชิงแผนที่ในรูปแบบ Dash Board สาหรับผู้บริหาร ..
R ยกระดับประสิทธิภาพด้านการปฏิบตั ิงาน/บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้
ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง . .
R อื่น ๆ ระบุ โปรแกรมระบบติดตามการดาเนินงานผังเมืองรวม ..
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