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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
 

4.1 การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญเพื่อ 
   ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศน้ัน คือ  

ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน ภายใต้โครงการ ONEDPT เป็น Dashboard สรุปและรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามงานและบริหารงานของ
ผู้บริหารผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application โดยประกอบด้วย ข้อมูลแผนงาน/งบประมาณประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(%) และผลการดำเนินงาน 
ความคืบหน้าของงาน/โครงการ(%) ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ ประกอบด้วย งานกำจัดผักตบชวา แบบแปลนสถาปัตยกรรม งานจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี งานวางและจัดทำผังเมือง และงานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (ข้อมูลได้จากการประมวลผลจากระบบงานเฉพาะด้านนั้นๆ) ซึ่งสามารถใช้
เป็นข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ เช่น การบริหารงบประมาณ ใช้ประกอบการพิจารณาในการขอรับ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งในแต่ละปีอาจมีบางรายการที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อนำไปให้กับรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศน้ัน คือ 
1) ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง  
2) ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง  
3) ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
4) ระบบรายงานติดตามการกำจัดผักตบชวา ระยะที่2  
5) ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลน  
6) ระบบติดตามการวางและจัดทำผังเมือง (ทุกระดับ)  
1–6 เป็นสารสนเทศเฉพาะด้านใช้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะสามารถกำหนดแผนงาน รายงานผลการทำงาน ส่งต่องานไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง บันทึก/จัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลการทำงาน สรุปข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์แบบออนไลน์จากทุกท่ีทุกเวลา เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน 
ลดความผิดพลาดซ้ำซ้อนในการส่งต่อและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้แหล่งเดียวกันในฐานข้อมูลกลางของกรม ท่ีทุกคนสามารถเรียกใช้
งานข้อมูลและนำไปใช้วิเคราะห์งานต่อได้  
7) ระบบคำขอรับบริการด้าน IT (การขอใช้งานระบบ Conference/การขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์) ใช้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานและการ
ให้บริการประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานและขอรับบริการด้านไอทีผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการติดต่อขอดำเนินการและติดตามสถานะงานได้ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.1 การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญเพื่อ (ต่อ) 
   การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรูต้่อประชาชน โดยสารสนเทศน้ัน คือ  

ช่องทางการสื่อสารผ่าน Line Official Account ช่ือ DPT Information เป็นช่องทางให้บริการสอบถาม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานบริการของกรมฯ 
เช่น เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบแปลนบ้าน การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ผ่าน BOT) ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านผังเมือง องค์ความรู้ และคำถาม
ยอดนิยม (FAQ) เป็นต้น  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงบริการของกรมฯ ได้จากทุกที่  
ทุกเวลา อย่างรวดเร็ว  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
   มีความน่าเชื่อถือ 
   มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย 
   สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
ผลการประเมิน 

ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
 
                         

 

     4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ 
 

 
 

 
 

 ได้แก ่
1) ข้อมูลแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล จัดเก็บในฐานข้อมูล และให้บริการแผนที่ออนไลน์ ผ่านระบบตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ ดิน  สามารถสืบค้นและตรวจสอบแผนผังข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และข้อกฎหมายควบคุมอาคารในบริเวณพื้นที่นั้ นๆ 
(https://plludds.dpt.go.th) 
2) ข้อมูลอาคารที่ต้องควบคุม 9 ประเภท ซึ่งนำฐานข้อมูลอาคารมาวิเคราะห์ ประมวลผล และเผยแพร่ให้บริการข้อมูลตำแหน่งอาคารพร้อมรายละเอียดและ
ภาพถ่าย ผ่านโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลอาคาร (https://bcbgis.dpt.go.th/DPTC/) 
3) ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจดิน เป็นการจัดทำสารสนเทศข้อมูลดินเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเผยแพร่ให้บริการข้อมูลตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจดินและ
รายละเอียดข้อมูลหลุมเจาะสำรวจ (http://soilgis.dpt.go.th/) 
ข้อมูลรายงานสรุปความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เชิงแผนที่ในรูปแบบแดชบอร์ด (One DPT Dashboard) มีรายละเอียดข้อมลูโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมลูสรุปที่
กรมฯจดัทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลต่างๆ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นหาได้ด้วยตนเอง (https://onedpt.dpt.go.th/) 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีข้อมูลอะไรบ้างท่ีถูกนำมาไว้สำหรับเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย และเพื่ออะไร เป็นความต้องการของประชาชนอย่างไร 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการทำงาน   
 

 
 

  โดยข้อมูล คือ 
1. ข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง ท่ีมีการส่งรายงาน ภายถ่าย และกิจกรรมการก่อสร้าง เข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกวัน  
2. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลแผนที่ฐาน มาตราส่วน 1:4,000 ที่กรมจัดทำขึ้น เช่น ข้อมูลอาคาร ซึ่งมีการจัดทำเพิ่ม อัพเดท และปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ  
เพื่อใช้ในการจัดทำ ติดตาม ประเมิน หรือปรับปรุงการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ  
3. ข้อมูลประกอบการวางและจัดทำผังเมือง เช่น ข้อมูลกายภาพทางพื้นที่ ข้อมูลแผนผัง/ข้อกำหนด ข้อมูลสถิติด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
นโยบายและโครงการของรัฐ ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการวางผัง ข้อมูลการสำรวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น ซึ่งมีการอัพเดทและปรับปรุงเป็นประจำ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 

                         
 

     4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
 

 
 

  คือ  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร ์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลแผนที่ฐาน ร่วมกับข้อมูลประกอบการวางและจัดทำผงัเมือง เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีและติดตามสภาพพ้ืนท่ี
ของผังเมืองที่มีการประกาศบังคับใช้ ให้ผังเมืองสามารถบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
และแก้ปัญหาเชิงนโยบาย คือ สามารถกำหนดทิศทางการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เหมาะสมกับนโยบาย สภาพการเจริญเติบโตทางพื้นที่ และแนวโน้ม  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ หรือควรพิจารณาข้อมูลสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
                  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกลา่วไปวิเคราะห์เปรยีบเทียบกับค่าเป้าหมายและนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ การประเมินตนเอง 

    4.2.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ สนับสนุนการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ 

 

 
 

  คือ  
กรมมีระบบจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ ซอฟต์แวร์ MySQL และ Oracle เพื่อใช้ในการจัดเก็บ จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว สามารถเรียกใช้
ข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้งานได้ โดยในระยะแรกจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านโยธาธิการและผั งเมือง และอยู่ระหว่างการ
พัฒนาต่อยอด ให้สามารถวิเคราะห์ และประมวลผลผ่านระบบได้ต่อไป และในปี 2566 มีแผนงานจัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะที่ 1 เพื่อขยายผล สร้างกลไกการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองขึ้น ด้วยการใช้
เทคโนโลยีการจัดข้อมูลขนาดใหญ่ เข้ามาช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากและมีอยู่ในหลากหลายรูปแบบ และรวมทั้งการเตรียมเทคโนโลยแีละเทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าจากข้อมูลที่ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์ 
การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (ในระยะแรก) และพัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์/ประมวลผล/คาดการณ์ผลลัพธ์โดยใช้ข้อมูลที่ จัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูล และจัดทำโปรแกรมประยุกต์ระบบการให้บริการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยแบ่งเป็น  
(1) ให้บริการประชาชนหรือเอกชน เพื่อสอบถามการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตฯ โดยระบบจะตรวจสอบเง่ือนไข 
ข้อกฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต  
(2) ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยสแกน QR Code หรือระบุรหัส
เอกสารผลการตรวจสอบ และระบบจะแสดงผลการตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมในส่วนราชการเพื่อเช่ือมโยงค้นหาสาเหตุของปัญหาแก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์โดยมีการ 
                    นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงทีและสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ (ไม่ชดัเจนว่าข้อมูลที่นำเสนอเป็นสนองต่อ                 
                    สถานการณแ์ละคาดการณ์ผลลัพธ์ได้โดยยกตัวอยา่งสถานการณ์และผลลัพธ์อย่างไร) 

     4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สำคัญ 
 

 

 
 

 

 
 

 การเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ 
กับคู่เทียบ คือ 
- กรมที่ดิน                     - การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค                           - Nostramap Thailand 
- กรมพัฒนาท่ีดิน             - การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค                         - กรมธนารักษ ์
- Google Thailand         - กรมแผนที่ทหาร 
- ESRI Thailand             - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรพิจารณาถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดในทุกระดับเพื่อใช้ในการติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน รวมทั้งมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินการ 
                       กับค่าเป้าหมายเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันควรพิจารณาเทียบเคียง
ข้อมูลที่สำคญัต่อการบรรลุวิสยัทัศน์และพันธกิจ เนื่องจากข้อมูลทีร่ายงานเป็นเพียงการเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้รับบริการ ยังไมส่อดคล้องกับหัวข้อที่ประเมิน 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
 

 
 

  โดยวิธี 
1. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์กรม (www.dpt.go.th)  
2. มอบหนังสือองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
3. มอบหนังสือองค์ความรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
4. การจัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยมีแผนการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2565-2570 เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ พัฒนาการทำงาน รวมทั้งเพิ่มความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จำนวน 17 หลักสูตร แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 

                         

 

     4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก 
 

 
 

  เช่น 
1. การส่งบุคลากรร่วมกจิกรรมหรอืโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิ่มองค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยดีจิิทัล เช่น “โครงการห้องปฏิบตัิการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) นวัตกรรม ทดลองและพัฒนา เพื่อประชาชน” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาองค์ความรู้ และร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ 
ด้านการบริการดา้นท่ีดิน (ร่วมกับกรมที่ดิน และกรมพัฒนาธรุกิจการค้า) 
2. การส่งบุคลากรร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนากับหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนาบคุลากรภาครัฐด้านดิจิทลั (TDGA) 

เพื่อนำไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ  
บุคลากรไดเ้พิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยหีรือการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหรอืกำกับการดำเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยไีด้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของภาครัฐ รวมถึงได้เห็นปญัหาการไม่เช่ือมต่อกันของข้อมูลเพื่อบริการประชาชน จึงได้บูรณาการเชื่อมโยงข้อมลูแผนผัง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและข้อมลูแปลงท่ีดินของกรมที่ดิน เพื่อตอบโจทย์การให้บริการประชาชนไดส้ืบค้นข้อมูลจากแหล่งเดียว 
 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์)   
 

 
 

  คือ 
1. การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification)  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquistion)  
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
6. การแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (Knowledge Sharing)  
7. การเรียนรู้ (Learning)  
 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     4.3.4 หน่วยงานมีการนำองค์ความรู้ 

   ด้าน  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (PDPA) 
ไปใชใ้นการปรับปรุงการทำงาน/แก้ปัญหาจนเกดิเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ 
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะกระทำไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ความยินยอม เว้นแต่มีกฎหมายใดๆที่บัญญัติให้กระทำได้ 
 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรแสดงตัวอย่างในการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการแกป้ัญหาจนเกดิเป็นแนวปฏบิัติที่ดี (Best Practices) หรือการพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดการสร้าง 
                  มาตรฐานใหม่หรือรูปแบบการบริการทีส่ร้างมลูค่าเพิม่แก่ประชาชน 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนั้น 
 

 
 

  คือ  
1. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
    (https://drive.google.com/file/d/1ShKEXJbHVoUZIUi83h6Wzl-MVG7hI1Gm/view?usp=sharing) 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนดูแลความเสี่ยงตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
   (https://drive.google.com/file/d/1i8GaQl0GNL6VqY4N8HRKYsGwD6oYByQO/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 

                         
 

     4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ตามมาตรฐานกำกับข้อมูล และรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทั ล 
 โดยสาระสำคัญของแผน 

 

 
 

  คือ  
มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อศึกษากระบวนงาน ออกแบบกรอบแนวทาง การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่องค์การดิจิทัล ท้ังด้านกระบวนการ ข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย และทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2565-2569 เพื่อเปน็กรอบการดำเนินงานการ
ปรับรูปแบบการทำงานสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งสู่การปฏิรูปเชิงดิจิทัลเพื่อสังคมที่น่าอยู่ (Digital Transformation for Well-being Society) ด้วยการ
พัฒนา 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. ยกระดับการบริหารงานและให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกลางการผังเมืองและโยธาธิการ 
2. บริหารจัดการและให้บริการข้อมูลอย่างปลอดภัย เชื่อมโยง และเปิดเผยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างปลอดภัย และทั่วถึง 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.4.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ใช้ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล (อย่างน้อย 2 ข้อ) เช่น 
 

 
 

  การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยดีิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
1. การใช้งานระบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อการถ่ายทอดสด (Web Conference , Wed Broadcast) การประชุมของกรมฯ และการอบรมต่าง ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาเข้าร่วมประชุมหรอือบรม โดยเฉพาะหน่วยงานจากส่วนภูมภิาค  
2. การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำเอกสารเงินเดือน ในรูปแบบ e-slip และการยื่นขอลาทางระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเรียกดูเอกสารเงินเดือนและ
ขอลาได้แบบออนไลนผ์่านเว็บไซต ์(Web Application) ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจดัพิมพ์สลิปเงินเดือนและใบลาของกรมฯ เป็นต้น  
3. การจัดทำ Data Center/Server กลางของกรม เป็นพ้ืนท่ีกลางให้หน่วยงานในกรมฯ สามารถขอพื้นที่ใช้งาน จัดสรรให้ตามความต้องการใช้งาน และรวมการดูแล
รักษาไว้ท่ีเดยีว ซึ่งเป็นการลดต้นทุนลงทุนและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 

ติดตามการทำงานอย่างรวดเรว็ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก ่
มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ทั้งในรปูแบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกภารกิจสำคัญของกรม ในลักษณะ 
Dashboard แบบออนไลน์ ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้กำกับ/ควบคมุงาน สามารถเข้าใช้เพื่อติดตามงานได้จากทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนที่ 
(Smart Phone) เช่นระบบติดตามงานวางและจัดทำผังเมือง ระบบแผนงานและงบประมาณ 

สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดจิิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้ช่องทาง LINE Official Account เพื่อให้บริการข้อมลูและประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ และมีการใช้ LINE BOT และ Mobile Application เพื่อ
ให้บริการตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมือง จากการเลือกพื้นที่ พิมพ์คำถาม หรือส่งตำแหน่ง (Location) โดยระบบ
จะตอบกลับและส่งแผนผัง/ข้อกำหนดกลับมา แบบอัตโนมตัิ  

การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลระหว่าง/ข้ามหน่วยงาน ระบุ กระบวนงาน ข้อมูล และระบบงานที่ดำเนินการเชื่อมโยง ได้แก่ 
มีการใช้เทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลแผนทีผ่่านเครือข่ายในรูปแบบ Web Map Service เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ข้อมูลแปลงท่ีดินร่วมกับกรมที่ดิน เพื่อการให้บริการประชาชน  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
 

 
 

 
 

 ให้สรุปสาระสำคัญของแผนปอ้งกันระบบฐานข้อมูล และปฏบิัติการบนไซเบอร์  
1. แผนดูแลความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ (Web Application Firewall)              - ติดตามการ Update Threat ของ Firewall 
- จัดหาระบบพสิูจน์ตัวตนและระบบ Active Directory                      - ติดตาม Fix Software Update / Window Server Update Service 
2. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ปละแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 
- วิเคราะห์ความเสีย่ง และจดัทำแผนดูแลความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ 
- วิเคราะห์ช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดทำแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร ์
- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารให้มีความรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถึงเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- มีระบบสำรองข้อมูล ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานกำกับข้อมูล เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 
 

 
 

 เช่น  - การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน/การทำงาน ให้เป็นกระบวนงานแบบดิจิทลั ร้อยละ 90 
       - ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน/ทำงาน ของบุคลากรกรม ร้อยละ 80 และเพิ่มขึ้นร้อยละ10 ต่อปี   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                          ควรมีการดำเนินการ Data Governance ตามแนวทามาตรฐานรัฐบาลดิจิทลัว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ 
(Open         Government Data Guideline) เช่น การทำ Data Catalog การกำหนดมาตรฐาน ( มาตรฐาน API มาตรฐานข้อมลู ความปลอดภยัของข้อมูล ความเช่ือถือของข้อมลู 
                 และมาตรฐานความปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้อมูล) 

     4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 

 
 

 ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 
1. ดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องด้าน IT  
2. ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนท่ีต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-5 วัน  
3. ประเมินศักยภาพหน่วยงานฯ ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากรที่จำเป็นตามแผนการจัดหาทรัพยากร  
4. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เทคโ นโลยีสารสนเทศ 
และข้อมูล ท่ีสำคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ  
5. พิจารณาทำเฉพาะงานเร่งด่วน หากทำไม่จะส่งผลกระทบสูงและไม่สามารถรอได้  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

 


