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I-4 การวัด วิ เคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ:
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2557
2558
1.จำนวนครัง้ ทีจ่ ดั เวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
2.ร้อยละของหน่วยงำนทีเ่ ข้ำร่วม
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3.ร้อยละของหน่วยงำนทีม่ กี ำร
พัฒนำงำนและส่งเข้ำร่วมเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
4.ร้อยละกำรดำเนินงำนบรรลุ
เป้ ำหมำยตำมตัวชีว้ ดั คำรับรอง
กำรปฏิบตั ริ ำชกำร

2559

9 ครัง้ /ปี

8

4

4

100

100

100

100

> 70

66.66

66.66

72.73

(22 จำก 33
หน่วยงำน)

(22 จำก 33
หน่วยงำน)

(24 จำก 33
หน่วยงำน)

100

100

100

80

บริ บท: โรงพยำบำลกันตัง มีระบบบริหำรแผนยุทธศำสตร์ โดยกำรจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมทัง้
องค์กร กำหนดตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งรำยงำนจำก 1) ตัวชีว้ ดั จำกแผนงำนโครงกำรในยุทธศำสตร์ 2) จำก
แผนยุทธศำสตร์จงั หวัดทีต่ อ้ งเก็บข้อมูลผ่ำนหน่วยงำนในพืน้ ที/่ ตัวชีว้ ดั ตำมคำรับรอง 3) จำก
ตัวชีว้ ดั คุณภำพบริกำรจำก สปสช. 4) ตัวชีว้ ดั จำกโครงกำร THIP II ซึง่ ตัวชีว้ ดั เหล่ำนี้งำน
สำรสนเทศได้วำงระบบให้หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั รำยงำนทำงระบบคอมพิวเตอร์ งำน
แผนงำนเป็ นผูต้ ดิ ตำมแนวโน้มและวิเครำะห์เสนอผูบ้ ริหำร เพื่อกระตุน้ กำรปฏิบตั กิ ำรตำมแผนงำน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริ การโรงพยาบาลกันตัง (Strategic Issues) ปี 2559
1. พัฒนำบุคลำกรสู่คนเก่ง ดี มีควำมสุข
2. เพิม่ ระบบบริกำรสุขภำพสู่ชุมชนเข้มแข็ง
3. เพิม่ ประสิทธิภำพกำรดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสำคัญสู่ชุมชน
4. เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
5. พัฒนำเครือข่ำยบริกำรสุขภำพเพื่อให้ผรู้ บั บริกำรประทับใจ
6. ลดควำมรุนแรงผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุจรำจร
เป้ าประสงค์ (Goals)
1. บุคลำกรมีคุณภำพ มีควำมสุขและผูกพันต่อองค์กร
2. เพิม่ ศักยภำพชุมชนในกำรดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสำคัญในพืน้ ที่
3. ลดพฤติกรรมเสีย่ งและกำรเจ็บป่ วยรำยใหม่ในกลุ่มโรคทีส่ ำคัญและป้ องกันได้
4. มีระบบสำรสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภำพเพื่อ กำรสนับสนุนด้ำนบริกำร บริหำรจัดกำรสุขภำพ
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5. ผูร้ บั บริกำรและผูม้ ำเยือนประทับใจและไว้วำงใจในบริกำร รพ.
6. เพิม่ หน่วยบริกำร FR ของ อปถ. ในกำรเข้ำถึงผูร้ บั บริกำร
กระบวนการ:
กำรวัดผลงำน
กลุ่มตัวชีว้ ดั ทีม่ ี alignment ทัวทั
่ ง้ องค์กร:

องค์กรวัดผลกำรดำเนินงำนโดยภำพรวมของโรงพยำบำล แบ่งเป็ น 4 ด้ำน ดังนี้
ด้านบริ การ:
1. อัตรำตำยรวม(ต่อพันรำย) <1
2. อัตรำตำยผูป้ ่ วยในรวม (ต่อพันรำย) <1
3. ร้อยละผูป้ ่ วยเบำหวำนทีม่ รี ะดับ HbA1C <7
4. ร้อยละผูป้ ่ วย HT ทีค่ วบคุมระดับ BP <140/90 mmHg.
5. อัตรำกำรกลับมำรักษำซ้ำใน 28 วันในผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รังเป้ ำหมำย
6. ร้อยละผูป้ ่ วย ACS มำรับบริกำรล่ำช้ำกว่ำ 3 ชม.จำก onset time
7. ร้อยละผูป้ ่ วย STEMI เข้ำ Fast track ส่งต่อภำยใน 30 นำที
8. ผูป้ ่ วย Stroke เข้ำ Fast track ส่งต่อภำยใน 20 นำที
9. อัตรำกำรเกิด Birth asphyxia และ PPH ลดลง
10. อัตรำกำรรักษำหำยผูป้ ่ วย TB
11. ร้อยละผูป้ ่ วย/ HIV ทีม่ ี CD4 <200 ได้รบั ยำต้ำนไวรัส
12. อัตรำกำรติดเชือ้ ในโรงพยำบำล
13. อัตรำควำมคลำดเคลื่อนทำงยำผูป้ ่ วยใน/ผูป้ ่ วยนอก
ด้านผูร้ บั ผลงาน
อัตรำควำมพึงพอใจแยกตำมจุด
1. ร้อยละข้อร้องเรียนได้รบั กำรแก้ไขภำยใน 30 วัน
2. ร้อยละควำมเสีย่ งระดับ E-I ได้รบั กำรแก้ไข
3. ร้อยละควำมพึงพอใจผูป้ ่ วยใน/นอก
4. ระยะเวลำรอคอย
ด้านการเงิ น
1. Quick ratio
2. Current ratio
3. Cash ratio
ด้านบุคลากร
1. ร้อยละควำมพึงพอใจในบรรยำกำศกำรทำงำน
2. ร้อยละบุคลำกรผ่ำนเกณฑ์สมรรถนะหลัก รพ.
3. ร้อยละบุคลำกรทีม่ คี ่ำ BMI > 23 k/m2
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ตัวอย่ำงกำรตัดสินใจ/นวัตกรรมทีเ่ ป็ นผลจำกกำรติดตำมตัวชีว้ ดั :
1) กำรรำยงำนอุบตั กิ ำรณ์ซง่ึ มีผลต่อควำมพึงพอใจผูร้ บั บริกำร พัฒนำมำเป็ นกำรใช้
โปรแกรมรำยงำนควำมเสีย่ งด้วยคอมพิวเตอร์
2) จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจผูร้ บั บริกำรเพื่อใช้ขอ้ มูลมำพัฒนำแต่พบว่ำกำร
ดำเนินงำนไม่สม่ำเสมอเนื่องจำกไม่มผี รู้ บั ผิดชอบโดยตรง จึงตัง้ ทีมลูกค้ำสัมพันธ์
รับผิดชอบในกำรค้นหำควำมต้องกำรลูกค้ำจำแนกตำมกลุ่มผูร้ บั บริกำร เช่น กำรทำ
Patient experience และนำผลไปปรับปรุง
ข้อมูล performance ขององค์กรทีม่ กี ำรเปรียบเทียบกับองค์กรภำยนอก:
 ในปี 2559 โรงพยำบำลได้เข้ำร่วมโครงกำร THIP II กับ สรพ. สำมำรถเปรียบเทียบ
ตัวชีว้ ดั กับโรงพยำบำลระดับเดียวกันทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรพบว่ำตัวชีว้ ดั ทีม่ คี ่ำต่ำกว่ำค่ำ meanของ
กลุ่ม รพ.เปรียบเทียบได้แก่
1.อัตรำกำรเสียชีวติ ของผูป้ ่ วย AMI
2.อัตรำผูป้ ่ วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน ทีไ่ ด้รบั Aspirin ภำยใน 24 ชัวโมง
่ ก่อนหรือหลัง
มำถึงโรงพยำบำล
3.ระยะเวลำเฉลีย่ ทีผ่ ปู้ ่ วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน ได้รบั กำรทำ EKG เมือ่ มำถึง รพ.
4.ระยะเวลำเฉลีย่ ทีผ่ ปู้ ่ วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน มำถึง รพ. จนได้รบั กำรส่งต่อ
5.ระยะเวลำเฉลีย่ ทีผ่ ปู้ ่ วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน มำถึง รพ. จนได้รบั กำรส่งต่อ
6.อัตรำกำรรับกลับเข้ำโรงพยำบำลของผูป้ ่ วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภำยใน 28 วัน
(Total re-admit)
7.อัตรำป่ วยตำยของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
8.ร้อยละกำรรับกลับเข้ำโรงพยำบำลก่อนวันนัดโดยไม่ได้วำงแผนของผูป้ ่ วยมะเร็ง
มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรในปี 2560
กำรวิเครำะห์ ทบทวน และปรับปรุง performance ขององค์กร
วัดวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนดังนี้
1) หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนทุกเดือน
2) หัวหน้ำกลุ่มงำนรำยงำนตัวชีว้ ดั ในกลุ่มไปทีง่ ำนยุทธศำสตร์ ทุก 3 เดือน
3) งำนแผนงำนรำยงำนตัวชีว้ ดั แก่ผบู้ ริหำรระดับสูงทุก 3-6 เดือน
ลำดับควำมสำคัญเพื่อกำรปรับปรุง performance ขององค์กร:
1) ระบบกำรติดตำมผลลัพธ์ดแู ลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีส่ ่งต่อลง รพ.สต.
2) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเครือข่ำย
3) กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรดูแลเฉพำะโรค
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I-4 .2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ที่จาเป็ น มี
คุณภาพและพร้อมใช้งาน สาหรับบุคลากร/ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงาน.องค์กรสร้างและจัดการ
ทรัพย์สินความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิ ทธิ ผลขององค์กร
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ:
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2555 2556 2557 2558
2559
หน่วยงำนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
99.30
≥ 90 97.33 99.0 98.66 99.0
ทีพ่ ร้อมใช้งำน
หน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึง
87 95.0 94.66
100
100
≥ 80
แหล่งข้อมูลภำยในตำมทีก่ ำหนด
ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศได้
อุบตั กิ ำรณ์ควำมเสีย่ งต่อข้อมูล
100 100 100
100
100
≥ 80
เวชระเบียนทีไ่ ด้รบั กำรแก้ไข
หน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึง
100
95 94.66
100
100
≥ 80
แหล่งข้อมูลภำยนอกผ่ำน
อินเตอร์เน็ทได้
กำรกูค้ นื ระบบฐำนข้อมูลเวช
15 นำที 100 100 100
100
100
ระเบียนกรณีขดั ข้องได้ภำยใน
เวลำทีก่ ำหนด
โรงพยำบำลกันตัง ดำเนินงำนด้ำนระบบสำรสนเทศภำยใต้คณะกรรมกำรระบบสำรสนเทศ
ระดับโรงพยำบำล ประกอบด้วยทีมบริหำรระบบสำรสนเทศ มีหน้ำทีวำงแผนและออกแบบ
ระบบสำรสนเทศ กำหนดและคัดเลือกเทคโนโลยีสำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นเหมำะสมมำใช้ใน
โรงพยำบำล รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์และประเมินผลข้อมูลสำรสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูล
มีกำรกำหนดเป้ ำหมำย จัดกำรสำรสนเทศให้มคี วำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ ปลอดภัย และทันกำรณ์ มี
กำรจัดกำรข้อมูลควำมรูใ้ นองค์กรให้มกี ำร แลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ่กู ำรพัฒนำคุณภำพ
คณะทำงำนมีกำรประเมินควำมต้องกำรอุปกรณ์ดำ้ นเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน
ต่ำงๆ นำมำวิเครำะห์เพื่อพิจำรณำในกำรวำงแผนกำรจัดซือ้ /จัดหำครุภณ
ั ฑ์ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
ใน เดือน สิงหำคม ของทุกปี เพื่อนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลเพื่อพิจำรณำตำมลำดับ
กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
IT module ทีม่ ใี ช้งำนอยูใ่ นปั จจุบนั :
1) โปรแกรมเพื่อกำรรักษำพยำบำล ได้แก่ HosXP
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2) โปรแกรมงำนสนับสนุ นได้แก่ โปรแกรมรำยงำน 506, โปรแกรมรำยงำน Pap smear,
Child, Hip QuaT, E-Claim, สวัสดิกำรผูป้ ่ วยในและสวัสดิกำรผูป้ ่ วยใน, ระบบรำยงำนผล
สิง่ ส่งตรวจผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์, ระบบรำยงำนผลรังสีผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ
กำรวัดควำมดัน ,ระบบคลังยำ เวชภัณฑ์,คลังพัสดุ ,ระบบปิ ดประตูเข้ำ-ออก สแกนนิ้ว
มือ , ระบบสแกนใบสำคัญทำงกำรรักษำพยำบำลทีส่ ำคัญ เช่น ใน refer in-out ,ใบ EKG
ฯ
3) ระบบ Internet/ Intranet
IT module ทีก่ ำลังพัฒนำหรือมีแผนทีจ่ ะพัฒนำในอนำคต:
1) มีกำรปรับเปลีย่ นโครงสร้ำงเครือข่ำย จำกเดิม เครือข่ำยมีควำมเร็วอยูท่ ่ี 10/100 Mbps
ขยำยให้มคี วำมเร็วอยูท่ ่ี 10/100/1000 Mbps ครอบคลุมกำรใช้งำนได้ดขี น้ึ รวดเร็วขึน้
เช่น โปรแกรม HosXP ดูประวัตกิ ำรรักษำพยำบำล
2) กำรสร้ำงฐำนข้อมูลกลำงของโรงพยำบำล และเพิม่ ช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำร
เช่น ข้อมูลด้ำนกำรสถิตกิ ำรรักษำ จำนวนผูร้ บั บริกำรเฉลีย่ ต่อวัน 10 อันดับโรค
ควำมพร้อมใช้งำนต่อเนื่องในภำวะฉุกเฉิน:
- เพื่อป้ องกันภำวะฉุกเฉินของระบบคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้อยู่ งำนสำรสนเทศจึงมีกำรเตรียมควำม
พร้อมดังนี้
1) เครือ่ ง Back Up ข้อมูล ทดแทนทันทีกรณีท่ี Server หลักไม่สำมำรถใช้งำนได้
2) เครือ่ งสำรองไฟฟ้ ำ กรณีไฟฟ้ ำดับ สำมำรถใช้เครือ่ งสำรองไฟฟ้ ำทดแทนภำยใน 30 นำที
3) มีเครือ่ งสำรองไฟทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ทก่ี ำลังใช้งำนทุกตัวในระบบ
4) มีโปรแกรม Antivirus ทีม่ ปี ระสิทธิภำพดีในระดับหนึ่ง
5) มีอุปกรณ์สำรองชิน้ สำคัญบำงชิน้ ทีส่ ำมำรถนำมำเปลีย่ นทดแทนทันทีกรณีมปี ั ญหำกำรใช้งำน
ได้
6) มีบุคลำกรเป็ นนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ทส่ี ำมำรถเรียกเวร on call ได้ทนั ทีเมือ่ ระบบมีปัญหำ
คุณภำพของข้อมูล สำรสนเทศ ควำมรู้
- บทเรียนในกำรจัดกำรควำมมันคงปลอดภั
่
ยระบบสำรสนเทศ:
โรงพยำบำลมีระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ดังนี้
1) จำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยเปิ ดให้เข้ำถึงระบบได้ตำมระดับผูใ้ ช้งำน และผ่ำน user และ
password ของตนเองเท่ำนัน้ ซึง่ Admin สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรใช้งำนได้
2) ไม่อนุญำตเข้ำถึงข้อมูลผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญำต
3) มีระบบ Back up ข้อมูลบริกำรทุกเทีย่ งคืนจำนวน 3 จุดเพื่อป้ องกันควำมผิดพลำดกรณีขอ้ มูล
เครือ่ งใดเครือ่ งหนึ่งเต็ม แบบรำยวันทุกวันที่ ห้องบัตร และ งำนสำรสนเทศ แบบ Real Time
เครือ่ ง Server สำรอง
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ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
กำรปรับปรุงระบบกำรวัด performance ขององค์กร:
- ปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั ให้สำมำรถใช้งำนได้ทนั เวลำและตำมควำมต้องกำรผูใ้ ช้งำน
โดยให้มผี รู้ บั ผิดชอบโดยตรงและมีแผนกำรรำยงำนข้อมูลตำมตัวชีว้ ดั ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
การจัดการความรู้ขององค์กร
การดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ หารจัดการความรู้ในองค์กร
ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management team : KM Team) โดยมี
กิจกรรม ดังนี้
1) ทีม KM รพ. ทำหน้ำทีจ่ ดั เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรือ่ งทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำในสมำชิกทีมแล้ว
ว่ำควรนำควำมรูน้ นั ้ ๆมำเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ในภำพรวม โดยเป็ นควำมรูท้ ไ่ี ด้จำกกำรอบรม
ภำยนอกองค์กร ผลงำนทำงวิชำกำรใหม่ๆ
2) กำรจัดเก็บควำมรู้ ทุกหน่วยงำนมีแฟ้ มกำรจัดเก็บเอกสำร ควำมรูต้ ่ำงๆ ทีเ่ ป็ นควำมรูเ้ ฉพำะ
หน่วยงำน ส่วนทีม KM รพ.จัดเก็บในควำมรูท้ เ่ี ป็ นภำพรวม พร้อมบันทึกผลกำรเผยแพร่
ต่ำงๆ
3) สำรวจควำมรูห้ น่วยงำนทีเ่ ป็ นควำมเชีย่ วชำญเฉพำะ แล้วนำมำจัดเก็บและเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นรับทรำบ หำกต้องกำรใช้ควำมรูเ้ หล่ำนัน้ สำมำรถหำแหล่งควำมรูไ้ ด้
ผลงานที่ผ่านมา
1) จัดทำช่องทำงเผยแพร่ควำมรู้ ได้แก่ KM ทำงโปรแกรม LINE และบอร์ดประชำสัมพันธ์
2) จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ำกกำรอบรมภำยนอกองค์กร ในประเด็นทีต่ อ้ งขยำยกำรปฏิบตั ทิ ่ี
เป็ นประโยชน์ไปสู่หน่วยงำนอื่น
3) กำรจัดกิจกรรมมหกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลงำนวิชำกำรปี ละครัง้ อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2556
เพื่อเผยแพร่ผลกำรพัฒนำงำนและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การนาความรู้มาออกแบบระบบงาน/สร้างนวัตกรรม
กำรควำมรูท้ งั ้ หมดเหล่ำนี้รวมถึงกำรไปศึกษำดูงำนภำยนอกโรงพยำบำลมำเข้ำทีป่ ระชุมเพื่อ
พัฒนำงำนในปี ทผ่ี ่ำนมำได้นำควำมรูม้ ำพัฒนำงำนในรูปแบบนวัตกรรม CQI R2R ของหน่วยงำน
ต่ำงๆในโรงพยำบำลทัง้ หน่วยทีใ่ ห้บริกำรผูป้ ่ วยและหน่วยงำนสนับสนุน และมีกำรนำควำมรูม้ ำ
พัฒนำกำรดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสำคัญของโรงพยำบำล ได้แก่กลุ่มผูป้ ่ วยเบำหวำน กลุ่มผูป้ ่ วยโรค
COPD โรค AMI/Stroke เป็ นต้น
แนวทางการพัฒนา
1) กำรต่อยอดนวัตกรรม โดยกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูห้ ลังกำรใช้นวัตกรรมมำระยะหนึ่ง แล้วนำมำ
ปรับปรุงพัฒนำให้ดยี งิ่ ขึน้ และขยำยกำรนำไปใช้ในหน่วยงำนอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
2) กำรจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพของอำเภอกันตัง
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ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
กำรปรับปรุงระบบกำรวัด performance ขององค์กร:
- ปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั ให้สำมำรถใช้งำนได้ทนั เวลำและตำมควำมต้องกำรผูใ้ ช้งำน
โดยให้มผี รู้ บั ผิดชอบโดยตรงและมีแผนกำรรำยงำนข้อมูลตำมตัวชีว้ ดั ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
กำรปรับปรุงควำมมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสำรสนเทศ
- กำรติดตำมข้อมูลควำมผิดพลำดด้ำนควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศและนำมำแก้ไขอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรรับรำยงำนอุบตั กิ ำรณ์ต่ำงๆ จำกทีมบริหำรควำมเสีย่ งมำปรับปรุง
1.3
Score
ประเด็นในการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
16 ระบบกำรวัดผลกำรดำเนินงำน
 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์รำยงำนตัวชีว้ ดั
17 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล และกำร
 มีผรู้ บั ผิดชอบโดยตรงและทบทวนอย่ำง
ทบทวนผลกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง
18 กำรจัดกำรสำรสนเทศ
 ปรับปรุงระบบกำรนำเสนอข้อมูลทีต่ อ้ งกำรของ
หน่วยงำนและองค์กรอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ
19 กำรจัดกำรเทคโนโลยี
 ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ให้ตอบสนองควำม
สำรสนเทศ
ต้องกำรมำกขึน้
20 กำรจัดกำรควำมรู้
 เพิม่ วิธกี ำรจัดกำรควำมรูแ้ ละกำรประเมินผล
ให้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึน้

