


เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับ 

ให้ทุกส่วนขององค์การ น าข้อมูลมาใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์การ 

เพื่อให้ส่วนราชการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ 

เกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้จนเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ 
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(1) ตัววดัผลการด าเนนิการ 
   - การเลอืก รวบรวม ปรับ 
     ใหส้อดคลอ้ง 
   - ตัววดัผลการด าเนนิการ 
     ทีส่ าคัญ และการ
ตดิตาม 
   - การสนับสนุนการ 
     ตัดสนิใจ ปรับปรงุ และ 
     นวตักรรม 
(2) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ 
   - การเลอืกและใช ้ 
     ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ 
(3) ขอ้มลูผูรั้บบรกิาร และ 
     ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
   - การเลอืกและใช ้ 
     ขอ้มลูผูรั้บบรกิารฯ 
   - การใชข้อ้มลูทีร่วมรวม 
     ผา่นสือ่เทคโนโลยฯี 
(4) ความคลอ่งตัวของ 
     การวัดผล 
   - การตอบสนอง 
     ตอ่การเปลีย่นแปลงที ่
     เกดิขึน้อยา่งรวดเร็ว  

(5) การวเิคราะหแ์ละ 
     ทบทวนผลการ 
     ด าเนนิการ 
   - การทบทวนผลการ 
     ด าเนนิการ 
   - การวเิคราะหเ์พือ่ 
     สนับสนุนการทบทวน 
   - การใชผ้ลการ 
     ทบทวนของผูบ้รหิาร       
   - การประเมนิความสามารถ 
      ในการตอบสนองอยา่ง 
     รวดเร็วตอ่ความ 
     เปลีย่นแปลงในดา้น 
     ความตอ้งการ 
     และความทา้ทาย 
   - การทบทวนของ 
     คณะกรรมการก ากับ 
     ดแูล 

 
 

(6) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
     วธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 
   - คน้หาหน่วยงานทีม่ผีล 
     การด าเนนิการทีด่ ี 
   - การคน้หาวธิปีฏบิัตทิีเ่ป็น
เลศิ 

(7) ผลการด าเนนิการใน
อนาคต 
   - การใชผ้ลการทบทวน 

     คาดการณ์ผลการด าเนนิการ 
   - การปรับแกค้วามแตกตา่ง 
     ระหวา่งผลการคาดการณ์ 
     ผลการด าเนนิการใน 
     อนาคตกบัการคาดการณ์ 
     ผลการด าเนนิการของ 
     แผนปฏบิตักิารทีส่ าคญั  
(8) การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง   
       และสรา้งนวัตกรรม 
   - การจัดล าดับความส าคัญ 
     ของการปรับปรงุและ 
     โอกาสสรา้งนวัตกรรม 
   - การถา่ยทอดายใน 
   - การถา่ยทอดภายนอก 

 (9) การจัดการความรู ้
    - การรวบรวมและ 
      ถา่ยทอดความรูข้อง 
      บคุลากร ผูเ้กีย่วขอ้ง 
      ภายนอก เพือ่น าไป 
      ด าเนนิการ และสรา้ง 
      นวตักรรมและการ 
      วางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

(10) การเรยีนรูร้ะดับ 
       องคก์ร 
     - การท าใหก้ารเรยีนรูฝั้ง 
       ลกึลงในการปฏบิัตงิาน 

 (11) คณุลักษณะของขอ้มลู 
       และสารสนเทศ 
     - ความแมน่ย า ถกูตอ้ง  
       และเชือ่ถอืได ้ทันกาล 
       ปลอดภัยและเป็น
ความลับ 

 (12) ความพรอ้มใชง้านของ 
       ขอ้มลูและสารสนเทศ 
     - ความพรอ้มใชง้านดว้ย 
       รปูแบบทีใ่ชง้านงา่ย 

 (13) คณุลักษณะของ 
       ฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์
     - ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์
       มคีวามน่าเชือ่ถอืได ้ 
       ปลอดภัย และใชง้าน
งา่ย 

 (14) ความพรอ้มใชง้านใน 
       ภาวะฉุกเฉนิ 
     - ความพรอ้มใชง้านอยา่ง 
       ตอ่เนือ่งในกรณีฉุกเฉนิ 

 

 

หมวด 4 การวดั วเิคราะหแ์ละการจดัการความรู ้: ค าอธบิายเพิม่เตมิ  
 

4.1 การวดั การวเิคราะหแ์ละการ
ปรบัปรงุผลการด าเนนิการของ
สว่นราชการ 

4.2 การจดัการความรู ้สารสนเทศ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ก. การวดัผลการ
ด าเนนิการ 

ข. การวเิคราะห์
และทบทวนผลการ
ด าเนนิการ 

ค. การปรบัปรงุ
ผลการด าเนนิการ 

ก. ความรูข้อง
สว่นราชการ 

ข. ขอ้มลู สารสนเทศ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational 
Performance):ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง
ผลการด าเนินการขององค์กร  

WHAT IS KPI 

• KEY : MOST IMPORTANT THING 
• PERFORMANCE INDICATORS : THINGS THAT SHOW HOW WELL OR 

HOW BADLY SOMETHING WORKS 
 

OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY 
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4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร ในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามการปฏิบัติการ
ประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการซึ่งรวมถึงการติดตาม
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

• ส่วนราชการมีตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญอะไรบ้าง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ตัววัดเหล่านี้ได้รับการติดตามบ่อยเพียงใด  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับส่วนราชการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง
นวัตกรรม 

(1)  ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)  
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การเลือก รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานของ ส่วนราชการโดยมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อถือได้  เช่นข้อมูล 

• ผลการด าเนินงานจากแผนงาน/โครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

• ความต้องการ/ความพึงพอใจ/ข้อร้องเรียน จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  

• ข้อมูลจากการท า Benchmarking  และการศึกษา Best Practices จากองค์กร
อื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(1)  ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)  

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
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A แสดงวิธีการเลือก รวบรวม ตัววัดการด าเนินงานที่ส าคัญของส่วนราชการ เพื่อใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้า และผลส าเร็จของการด าเนินงานของส่วนราชการ 

D แสดงตัววัดที่ส าคัญของส่วนราชการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของ
การด าเนินงานของส่วนราชการ 

D รวบรวม ติดตามผลการด าเนินงานตามตัววัด เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ
ด าเนินการโดยรวม 

R/I การแสดงให้เห็นถึงระบบการวัดผลที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณา
การ เพ่ือใช้ติดตามผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การด าเนินการ 

R/I ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยสามารถน าไปใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

7 



เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  

1. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัววัด  

2. ตัววัดผลเชื่อมโยงกับกระบวนการในหมวด
ต่างๆตามเกณฑ์ PMQA อย่างครบถ้วน 

3. ใช้ตัววัดผลในเชงิเปรียบเทียบ   

4. จัดประเภทของตัววัดออกเป็นระดับต่างๆ 
เพื่อให้ไวต่อการตดิตามเฝ้าระวัง 

1. การจัดท าค ารับรอง
ผลการปฏิบัตริาชการ
ระดับส่วนราชการ               

2. การจัดท าระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัตงิานเชงิกลยุทธ์ 

8 



9 



(2) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
มาสนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 

 (การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเปรียบเทียบ) 

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
 

การด าเนินการ 

1. การเลือกหน่วยงานเปรียบเทียบ (Benchmarking) ให้เหมาะสม บริบทที่
ใกล้เคียง ผลการด าเนินงานที่สูงกว่า ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ อาจเป็นผลงาน
โดยรวมหรือรายกระบวนการ 

2. น าผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความส าเร็จ และน ามา
ปรับปรุงกระบวนการ และใช้สารสนเทศของคู่เทียบก าหนดเป้าที่ท้าทายรวมทั้ง
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดใน
องค์กร 
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(3) ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
• ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความม่ันใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมทั้งข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บรวบรวมผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
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(3) ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เชื่อมโยง กับหมวด 3 

การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย&การน า
ข้อมูลไปใช้เป็นสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 การน าสารสนเทศที่ได ้

• ใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการวางแผนยุทธ์ศาสตร์องค์กร 

• จัดล าดับความส าคัญของการให้บริการและการส่งมอบ 

• ออกแบบกระบวนงานเพื่อสร้างหรือปรับปรุงผลผลิต การให้บริการ รวมทั้งหา
โอกาสในการพัฒนาผลผลิตที่พึงมีในอนาคต 

• ปรับปรุงการให้บริการของบุคลากร 

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
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(4) ความคล่องตัวของการวัดผล  
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินงาน

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดถึง
ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ 

การด าเนินการ 
• จัดประเภทของตัวชี้วัดออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อไวต่อการแก้ปัญหา เช่น ตัวชี้วัดติดตามเป็น

พิเศษ (KPI ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน)  ตัวชี้วัด
ติดตามมาก  และ ตัวชี้วัดติดตามปกติ 

• ก าหนดความถี่ ของการติดตามให้สอดคล้องกับประเภทตัวชี้วัดที่ก าหนด 
• อาจก าหนดให้ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่อยู่ใน

รูป ตัวชี้วัดน า (Leading Indicators)  เพื่อติดตามผลว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถ
บรรลุผลลัพธ์  

• เลือกใช้กลไกที่ช่วยในระบบการติดตามวัดผลการด าเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การก าหนดระบบการเตือนภัย (Warning System )แบบไฟจราจร  

 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement) 
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PRIORITIZATION 
• TRAFFIC LIGHT 

– เขียว : ผ่าน 
– เหลือง : ห่างจากเป้าหมายเล็กน้อย 
– แดง : โอกาสพลาดเป้าสูง 

HOW TO MANAGE 
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 ระบบการวดัผลการด าเนินการ 
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(5)  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนนิการ และขีดความสามารถของ ส่วนราชการ 

• ส่วนราชการมีการใช้ตวัวัดผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของส่วนราชการในการทบทวนเหล่านี้อย่างไร 

• ส่วนราชการมีการวิเคราะหเ์รื่องใด เพื่อสนับสนุนการทบทวนและมั่นใจได้อยา่งไรว่าผลสรุปนั้นใช้ได ้

• ส่วนราชการและผูบ้ริหารขององค์กรใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อยา่งไรในการประเมินผล
ส าเร็จของส่วนราชการในเชิงแขง่ขัน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

• ส่วนราชการและผูบ้ริหารของส่วนราชการใชผ้ลการทบทวนเหล่านี้อยา่งไรในการประเมิน
ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลีย่นแปลงในดา้นความต้องการของ
ส่วนราชการ และความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนนิงานอยู ่(*)  

• คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนนิการของส่วน
ราชการและความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ (*)  

 
 

 

 
4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
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(5)  การวิเคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ  (แนวทางการตอบ) 

1. กาวิเคราะห์ข้อมูล 

• ข้อมูลการวิเคราะหค์วร ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี   เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ทบทวน 
การด าเนินงาน และการวางแผนยุทธศาสตร์ 

2. การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผลให้เหมาะสม และทันสมัย  

•  ทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ทบทวนตัวชี้วัดท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ผลส าเร็จขององค์กร ทบทวนระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 

• หากตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้วิเคราะห์สาเหตุ  

• ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขให้ทันเหตุการณ์  

• เกิดกระบวนการ PDCA ในองค์กร 

 

 

 
4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
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A แสดงระบบการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานที่ น าไปสู่การปรับปรุงผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

D มีการวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อประเมินผลส าเร็จของส่วน
ราชการ ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบิัตกิาร 

D น าผลของการทบทวนไปใช้ในการแลกเปล่ียน เรียนรู้และปรับปรุงองค์การ 
R/I เกดิการเรียนรู้แนวปฏบิัตทิี่ดี 
R/I แสดงให้เหน็ถงึผลการทบทวนผลการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การคาดการณ์

ผลการด าเนินการในอนาคตและน าไปสู่การสร้างโอกาสในการปรับปรุง                         
ผลการด าเนินการ 

R/I เชื่อมโยงการวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ ไปสู่การจัดท าสารสน 
เทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏบิัตทิี่ดี  
1. รูปแบบการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ควรมีลักษณะที่ง่ายต่อการน ามาใช้ตัดสนิใจ    

2. การวเิคราะห์และทบทวนการด าเนินการควร
เน้นการมีส่วนร่วม 

3. การวัดผล วเิคราะห์ และทบทวนผลการ
ด าเนินการ ควรมีการเปรียบเทยีบกับเป้าหมาย 
ผลด าเนินการที่ผ่านมา และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 

4. วเิคราะห์ผลการด าเนินการในเชงิเหตุและผล 

5. น าผลการทบทวนมาเรียนรู้ร่วมกัน 

6. ผลการด าเนินการที่ทบทวนควรมีความ
เชื่อมโยงกับหมวด 7 

1. การวเิคราะห์ข้อมูล
เพื่อการตัดสนิใจ     

2. การเทียบเคียงผลการ
ด าเนินงาน 
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การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน (กรมสรรพสามิต)  

สาเหต ุ
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4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนนิการ (Performance Improvement) 
 

(6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการ
ด าเนินการที่ดี องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

•อาจใช้กระบวนการ Benchmarking 
•เวที Sharing 
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1. เราอยู่ที่ไหน 

กระบวนการ Benchmarking 

 
2. ใครเก่งที่สุด
Best Practices 

 

3. เขาท าอย่างไร 

4. เราจะท าให้ดีกว่า
เขาได้อย่างไร 

 วิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ค้นหา ใน /
นอกหน่วยงาน 

เรียนรู้ /ประยุกต์
จากBest Practices 
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1. การวางแผน 

กระบวนการ Benchmarking 

2. การวิเคราะห ์

3. การบูรณาการ 

4. การปฏิบัต ิ

-ก าหนดหัวข้อ/กระบวนการที่จะพัฒนา 
-ก าหนดองค์กรที่จะเปรียบเทียบ 
-ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูล 

-วิเคราะห์ GAP ปัจจุบัน 
-ค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
-ประมาณแนวโน้มความแตกต่างในอนาคต 

-สื่อผลการวิเคราะห์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-ตั้งเป้าหมาย (Function Goals) 

-จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุง 
-ปฏิบัติจริงและติดตามผล 
-ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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(7) ผลการด าเนินการในอนาคต  
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร ในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ และข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 
หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการเนินการในอนาคตเหล่านี้กับการ
คาดการณ์ผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ (ที่ระบุใน 2.2ข) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการค้นหาความแตกต่างและปรับให้สอดคล้องกัน 

2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ผล
การด าเนินงาน 

ทบทวนผลการด าเนินงาน หากตัวชี้วัดใดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ให้วิเคราะห์หาสาเหตุ  เพื่อให้ผู้บริหารประกอบการแก้ไข ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดกระบวนการ  (PDCA) 

 
4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนนิการ (Performance Improvement) 
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(8) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม (Continuous 
Improvement and Innovation 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ที่ระบุใน
หัวข้อ 4.1ข) ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าว 
เพ่ือให้คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วทั้ง ส่วนราชการ 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือของส่วนราชการ เพื่อท าให้มั่นใจว่า
มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ 

 
4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนนิการ (Performance Improvement) 
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(8)  การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องและสร้ างนวัตกรรม (Continuous 
Improvement and Innovation)  
ใช้ผลการทบทวนมาจัดล าดับความส าคัญที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็น
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม เช่น   

• ความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการ 

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

• ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน (Process Redesign) 

• KM ขององค์กร 

องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญฯ 

• จัดให้มีการสื่อสารเพื่อให้รับรู้ เข้าใจผลการวิเคราะห์ และน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนนิการ (Performance Improvement) 
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Knowledge Management, 
Information, and Information Technology) 

ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของ ส่วน
ราชการ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วธีิการจัดการและเพิ่มพูนสนิทรัพย์ทางความรู้ของส่วนราชการและวิธีการ
เรียนรู้  

วธีิการด าเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่า ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์
ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมติร และผู้ให้ความร่วมมือ รวมทัง้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน 
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4.2 ก. ความรู้ของส่วนราชการ (Organizational  Knowledge) 

(9) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการ 

•รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 

•ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์กรกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 

•แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ 

•รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและ
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
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กระบวนการจดัการความรู้   
(Knowledge Management Process) 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถงึความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยัง 

ความรู้นัน้ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)                       
ช่ือหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………….. 

เป้าหมาย KM (Desired State)……………………………………………………………………………………….. 

หน่วยท่ีวดัผลได้เป็นรูปธรรม…………………………………………………………………………………………… 
ล า 

ดบั 
กิจกรรม 

(KM Process) 

วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชีวั้ด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชีค้วามรู้ 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 

4 การประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ 

7 การเรียนรู้ 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตั ิ: ………………………………………… (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 

หน้าที่ 
…./….. 



ช่ือหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………….. 

เป้าหมาย KM (Desired State)……………………………………………………………………………………….. 

หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม…………………………………………………………………………………………… 

ล า 

ดบั 
กิจกรรม 

(KM Process) 

วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชีวั้ด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2 การส่ือสาร 

3 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

4 การเรียนรู้ 

5 การวดัผล 

6 การยกย่องชมเชยและการ
ให้รางวลั 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตั ิ: ………………………………………… (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management 
Process) 

หน้าที่ 
…./….. 



A แนวทางและวธีิการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่
องค์การ 

A แนวทางการค้นหาวธีิการปฏบิัตทิี่เป็นเลิศ 

D/L มีการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ 

D/L มีการน าวธีิการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศไปถ่ายทอดและขยายผล 

R/I แสดงถงึการมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏบิัตงิานได้ รวมถงึการน าไปพัฒนากระบวนการที่เพิ่ม
คุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

R/I เกดิวัฒนธรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 

 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏบิัตทิี่ดี  
1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเร่ืองการ

จัดสรรทรัพยากร การกระตุ้นผลักดัน  การ
ประสานงาน  ก ากับตดิตาม และการมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเน่ือง 

2. ผู้เก่ียวข้องในระดับต่างๆ ควรได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ 
และน าความรู้ที่ได้ไปศกึษาค้นคว้าต่อยอด
ความรู้ 

3. ใช้ระบบพ่ีเลีย้งขับเคล่ือนการจัดการความรู้ 
4. ปลูกฝังการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสม ่าเสม

และต่อเน่ืองจนเกดิเป็นนวัตกรรมใน
องค์การ 

5. น าความรู้จากแต่ละบุคคลมาบูรณาการ
ร่วมกันและจัดท าเป็นคู่มือในการปฏบัิตงิาน 

 การจัดการความรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใน
การท างาน 



ที่มา กระบวนการบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ 34 



ที่มา การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ 
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(10) การเรียนรู้ระดับส่วนราชการ (Organizational Learning) 
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การ
เรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

4.2 ก. ความรู้ของส่วนราชการ (Organizational  Knowledge) 

36 



 

4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
(11) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information 
Properties) 
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการ
มีความแม่นย า ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ 

การด าเนินการ 
• มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะ 
• คุณภาพของข้อมูลในด้านที่เป็นข้อมูลที่สะท้อนถงึสิ่งที่ตอ้งการวัด และสารสนเทศที่

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
• การท าให้ม่ันใจว่าข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นย า ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน ต้องสร้างระบบดูแลรักษาอุปกรณ์  Hardware Software และโครงข่าย
เชื่อมโยงทั้ง Internet และ Intranet ให้สามารถท างานได้เสนอ 
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A แนวทางและวธีิการที่ส่วนราชการน าไปใช้ในการพัฒนาเพ่ือให้ข้อมูลและ
สารสนเทศมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยและปลอดภัย  

D แสดงฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่ ส่วนราชการได้พัฒนาให้มีความ
ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยและปลอดภัย 

 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  

1. ข้อมูลและสารสนเทศทันสมัยต่อการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม ่าเสมอ  

2. มีข้อมูลและสารสนเทศแบบ Real Time 

 

การจัดท าระบบสารสนเทศ
ในการจัดเกบ็ข้อมูล 
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(12) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and 
Information Availability) 
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้
งานด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ 
รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*) 

การด าเนินการ 
• มีการรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งไว้ที่แหล่งเดี่ยว และมีการส ารองข้อมูลไว้  
• ประมวลผลแบบ Real Time เพื่อให้ข้อมูลทันสมัยมากที่สุด  และการติดตั้งระบบกันข้อมูลสูญ

หายให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลา 
• ก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล ตามรูปแบบของผู้ใช้งาน  
• ออกแบบพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลตามรูปแบบความต้องการของผู้ใช้ 
• ประเมินและปรังปรงุระบบข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง  Hardware & Software 

 

4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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A แนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย 

D แสดงระบบการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

R/I ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับผู้ใช้งานทัง้ภายใน
และภายนอกส่วนราชการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  
1. ทบทวนความเหมาะสมของอุปกรณ์ 

Hardware และ Software เทคโนโลยี
ใหม่ๆและน ามาปรับใช้ 

2. มีมาตรการป้องกันความเสียหาย ส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศ ฟ้ืนฟูระบบและกู้คืน
ข้อมูลได้ 

1. การออกแบบระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์      

2. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ปัญหาในระบบสารสนเทศ การด าเนินการให้มีความพร้อมใช้ ความถี่ 

ข้อมูลเสียหาย - ICT ท าการ Backup ข้อมูลเพื่อน ามาใช้
งาน เมื่อข้อมูลเสียหาย 

Backup ข้อมูล เป็น Daily Monthly 
Yearly 

Hardware และ Network เสีย - ICT ท าการ Monitor ข้อมูล uptime 
หากน้อยกว่าเป้าหมายต้องหาสาเหตุ 
ปัญหา และแก้ไข 

Monthly 

Hardware เสียเป็นเวลานาน - ICT ท าการ Monitor ข้อมูล uptime 
หากน้อยกว่าเป้าหมายต้องหาสาเหตุ 
ปัญหา และแก้ไข 
 

Backup ข้อมูลไปที่ศูนย์ส ารอง  

Network  เสียเป็นเวลานาน 
 

- ICT ท าการ Monitor ข้อมูล uptime 
หากน้อยกว่าเป้าหมายต้องหาสาเหตุ 
ปัญหา และแก้ไข 
 

Real Time Backup 

……… 

Ex : การด าเนินการให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้ 
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(13) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware and Software 
Properties)  

ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ 
ปลอดภัยและใช้งานง่าย 

Software  Hardware  

โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

การได้รับรองมาตรฐาน  
 

มีระบบปลอดภัยที่ดี การทดสอบประสิทธิภาพการใช้
งาน และรองรับโปรแกรมการใช้
งาน 

มีความเป็นมาตรฐานกลางที่
สามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรม
อื่นๆได้สะดวก 

การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การจดัการ Hardware & Software 
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(14)ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ใ น ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น  ( Emergency 
Availability) ในกรณีฉุกเฉิน 

 

ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจ าเป็นทาง
ภารกิจอย่างมีประสิทธิผล 

 

 

4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 

47  


