
 1 

I-4 การวดั วิเคราะห ์performance ขององคก์ร และการจดัการความรู้ 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:  

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 
 

1.จ ำนวนครัง้ทีจ่ดัเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

9 ครัง้/ปี 8 4 4 

2.รอ้ยละของหน่วยงำนทีเ่ขำ้รว่ม
เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้

100 100 100 100 

3.รอ้ยละของหน่วยงำนทีม่กีำร
พฒันำงำนและส่งเขำ้รว่มเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

> 70 66.66 
(22 จำก 33 
หน่วยงำน) 

66.66 
(22 จำก 33 
หน่วยงำน) 

72.73 
(24 จำก 33 
หน่วยงำน) 

4.รอ้ยละกำรด ำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำยตำมตวัชีว้ดัค ำรบัรอง
กำรปฏบิตัริำชกำร 

80 100 100 100 

 
บริบท:  โรงพยำบำลกนัตงั มรีะบบบรหิำรแผนยทุธศำสตร ์โดยกำรจดัท ำแผนแบบมสี่วนรว่มทัง้
องคก์ร ก ำหนดตวัชีว้ดัทีต่อ้งรำยงำนจำก 1) ตวัชีว้ดัจำกแผนงำนโครงกำรในยทุธศำสตร ์2) จำก
แผนยทุธศำสตรจ์งัหวดัทีต่อ้งเกบ็ขอ้มลูผ่ำนหน่วยงำนในพืน้ที/่ ตวัชีว้ดัตำมค ำรบัรอง 3) จำก
ตวัชีว้ดัคุณภำพบรกิำรจำก สปสช.  4) ตวัชีว้ดัจำกโครงกำร THIP II ซึง่ตวัชีว้ดัเหล่ำนี้งำน
สำรสนเทศไดว้ำงระบบใหห้น่วยงำนทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดัรำยงำนทำงระบบคอมพวิเตอร ์งำน
แผนงำนเป็นผูต้ดิตำมแนวโน้มและวเิครำะหเ์สนอผูบ้รหิำร  เพื่อกระตุน้กำรปฏบิตักิำรตำมแผนงำน 
ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริการโรงพยาบาลกนัตงั (Strategic Issues) ปี 2559 
     1.  พฒันำบุคลำกรสู่คนเก่ง ด ีมคีวำมสุข 
     2.  เพิม่ระบบบรกิำรสุขภำพสู่ชุมชนเขม้แขง็ 
     3.  เพิม่ประสทิธภิำพกำรดแูลผูป่้วยกลุ่มโรคส ำคญัสู่ชุมชน 
     4.  เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรสำรสนเทศ 
     5.  พฒันำเครอืขำ่ยบรกิำรสุขภำพเพื่อใหผู้ร้บับรกิำรประทบัใจ      
     6.  ลดควำมรุนแรงผูป่้วยอุบตัเิหตุจรำจร 
 
เป้าประสงค ์(Goals) 
     1.  บุคลำกรมคีุณภำพ มคีวำมสุขและผกูพนัต่อองคก์ร      
     2.  เพิม่ศกัยภำพชุมชนในกำรดูแลผูป่้วยกลุ่มโรคส ำคญัในพืน้ที ่ 
     3.  ลดพฤตกิรรมเสีย่งและกำรเจบ็ป่วยรำยใหมใ่นกลุ่มโรคทีส่ ำคญัและป้องกนัได้      
     4.  มรีะบบสำรสนเทศทีม่ปีระสทิธภิำพเพื่อ กำรสนับสนุนดำ้นบรกิำร บรหิำรจดักำรสุขภำพ 
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     5. ผูร้บับรกิำรและผูม้ำเยอืนประทบัใจและไวว้ำงใจในบรกิำร รพ. 
     6.  เพิม่หน่วยบรกิำร FR ของ อปถ. ในกำรเขำ้ถงึผูร้บับรกิำร      
กระบวนการ: 
กำรวดัผลงำน 
กลุ่มตวัชีว้ดัทีม่ ีalignment ทัว่ทัง้องคก์ร:  
องคก์รวดัผลกำรด ำเนินงำนโดยภำพรวมของโรงพยำบำล แบ่งเป็น 4 ดำ้น ดงันี้ 
ด้านบริการ: 

1. อตัรำตำยรวม(ต่อพนัรำย) <1  
2. อตัรำตำยผูป่้วยในรวม (ต่อพนัรำย) <1 
3. รอ้ยละผูป่้วยเบำหวำนทีม่รีะดบั HbA1C <7 
4. รอ้ยละผูป่้วย HT ทีค่วบคุมระดบั BP <140/90 mmHg. 
5. อตัรำกำรกลบัมำรกัษำซ ้ำใน 28 วนัในผูป่้วยกลุ่มโรคเรือ้รงัเป้ำหมำย 
6. รอ้ยละผูป่้วย ACS มำรบับรกิำรล่ำชำ้กว่ำ 3 ชม.จำก onset time 
7. รอ้ยละผูป่้วย STEMI เขำ้ Fast track ส่งต่อภำยใน 30 นำท ี
8. ผูป่้วย Stroke เขำ้ Fast track ส่งต่อภำยใน 20 นำท ี
9. อตัรำกำรเกดิ Birth asphyxia และ PPH ลดลง 
10. อตัรำกำรรกัษำหำยผูป่้วย TB 
11. รอ้ยละผูป่้วย/ HIV ทีม่ ีCD4 <200 ไดร้บัยำตำ้นไวรสั 
12. อตัรำกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล 
13. อตัรำควำมคลำดเคลื่อนทำงยำผูป่้วยใน/ผูป่้วยนอก 

ด้านผูร้บัผลงาน 
อตัรำควำมพงึพอใจแยกตำมจดุ  

1. รอ้ยละขอ้รอ้งเรยีนไดร้บักำรแกไ้ขภำยใน 30 วนั 
2. รอ้ยละควำมเสีย่งระดบั E-I ไดร้บักำรแกไ้ข 
3. รอ้ยละควำมพงึพอใจผูป่้วยใน/นอก 
4. ระยะเวลำรอคอย 

ด้านการเงิน 
1. Quick ratio 
2. Current ratio 
3. Cash ratio 

ด้านบคุลากร 
1. รอ้ยละควำมพงึพอใจในบรรยำกำศกำรท ำงำน 
2. รอ้ยละบุคลำกรผ่ำนเกณฑส์มรรถนะหลกั รพ. 
3. รอ้ยละบุคลำกรทีม่คี่ำ BMI > 23 k/m2 
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ตวัอยำ่งกำรตดัสนิใจ/นวตักรรมทีเ่ป็นผลจำกกำรตดิตำมตวัชีว้ดั: 
1) กำรรำยงำนอุบตักิำรณ์ซึง่มผีลต่อควำมพงึพอใจผูร้บับรกิำร พฒันำมำเป็นกำรใช้

โปรแกรมรำยงำนควำมเสีย่งดว้ยคอมพวิเตอร ์
2) จำกกำรส ำรวจควำมพงึพอใจผูร้บับรกิำรเพื่อใชข้อ้มลูมำพฒันำแต่พบว่ำกำร

ด ำเนินงำนไมส่ม ่ำเสมอเนื่องจำกไมม่ผีูร้บัผดิชอบโดยตรง จงึตัง้ทีมลกูคำ้สมัพนัธ ์
รบัผดิชอบในกำรคน้หำควำมตอ้งกำรลกูคำ้จ ำแนกตำมกลุ่มผูร้บับรกิำร เช่น กำรท ำ 
Patient experience และน ำผลไปปรบัปรงุ 

ขอ้มลู performance ขององคก์รทีม่กีำรเปรยีบเทยีบกบัองคก์รภำยนอก: 
 ในปี 2559 โรงพยำบำลไดเ้ขำ้รว่มโครงกำร THIP II กบั สรพ. สำมำรถเปรยีบเทยีบ 

ตวัชีว้ดักบัโรงพยำบำลระดบัเดยีวกนัทีเ่ขำ้รว่มโครงกำรพบว่ำตวัชีว้ดัทีม่คี่ำต ่ำกว่ำค่ำ meanของ
กลุ่ม รพ.เปรยีบเทยีบไดแ้ก่ 
1.อตัรำกำรเสยีชวีติของผูป่้วย AMI 
2.อตัรำผูป่้วยโรคกลำ้มเนื้อหวัใจตำยเฉียบพลนั ทีไ่ดร้บั Aspirin ภำยใน 24 ชัว่โมง ก่อนหรอืหลงั
มำถงึโรงพยำบำล 
3.ระยะเวลำเฉลีย่ทีผู่ป่้วยโรคกลำ้มเนื้อหวัใจตำยเฉียบพลนั ไดร้บักำรท ำ EKG เมือ่มำถงึ รพ. 
4.ระยะเวลำเฉลีย่ทีผู่ป่้วยโรคกลำ้มเนื้อหวัใจตำยเฉียบพลนั มำถงึ รพ. จนไดร้บักำรส่งต่อ 
5.ระยะเวลำเฉลีย่ทีผู่ป่้วยโรคกลำ้มเนื้อหวัใจตำยเฉียบพลนั มำถงึ รพ. จนไดร้บักำรส่งต่อ 
6.อตัรำกำรรบักลบัเขำ้โรงพยำบำลของผูป่้วย Stroke ดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองเดมิ ภำยใน 28 วนั 
(Total re-admit) 
7.อตัรำป่วยตำยของผูป่้วยโรคมะเรง็ 
8.รอ้ยละกำรรบักลบัเขำ้โรงพยำบำลก่อนวนันัดโดยไมไ่ดว้ำงแผนของผูป่้วยมะเรง็ 
มกีำรพฒันำปรบัปรุงกระบวนกำรในปี 2560  
กำรวเิครำะห ์ทบทวน และปรบัปรงุ performance ขององคก์ร 
วดัวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนดงันี้ 
  1) หวัหน้ำกลุ่มงำนตดิตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทุกเดอืน 
  2) หวัหน้ำกลุ่มงำนรำยงำนตวัชีว้ดัในกลุ่มไปทีง่ำนยทุธศำสตร ์ทุก 3 เดอืน 
  3) งำนแผนงำนรำยงำนตวัชีว้ดัแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงูทุก 3-6 เดอืน 
ล ำดบัควำมส ำคญัเพื่อกำรปรบัปรงุ performance ขององคก์ร: 

1) ระบบกำรตดิตำมผลลพัธด์แูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีส่่งต่อลง รพ.สต. 
2) กำรพฒันำระบบสำรสนเทศเครอืขำ่ย 
3) กำรพฒันำบุคลำกรในกำรดูแลเฉพำะโรค 
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I-4 .2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีข้อมลู สารสนเทศ ซอฟแวรแ์ละฮารด์แวร ์ท่ีจ าเป็น มี
คณุภาพและพร้อมใช้งาน ส าหรบับคุลากร/ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน.องคก์รสร้างและจดัการ
ทรพัยสิ์นความรู้ของตนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิผลขององคก์ร 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:  

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 
หน่วยงำนมอุีปกรณ์คอมพวิเตอร์
ทีพ่รอ้มใชง้ำน 

  ≥ 90 97.33  99.0  98.66  99.0  99.30  

หน่วยงำนสำมำรถเขำ้ถงึ
แหล่งขอ้มลูภำยในตำมทีก่ ำหนด
ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศได ้

  ≥ 80  87 95.0 94.66  100 100 

อุบตักิำรณ์ควำมเสีย่งต่อขอ้มลู
เวชระเบยีนทีไ่ดร้บักำรแกไ้ข 

  ≥ 80 100  100  100  100 100 

หน่วยงำนสำมำรถเขำ้ถงึ
แหล่งขอ้มลูภำยนอกผ่ำน
อนิเตอรเ์น็ทได ้

  ≥ 80 100 95 94.66 100 100 

กำรกูค้นืระบบฐำนขอ้มลูเวช
ระเบยีนกรณขีดัขอ้งไดภ้ำยใน
เวลำทีก่ ำหนด 

15 นำท ี 100 100 100 100 100 

 
        โรงพยำบำลกนัตงั ด ำเนินงำนดำ้นระบบสำรสนเทศภำยใตค้ณะกรรมกำรระบบสำรสนเทศ
ระดบัโรงพยำบำล ประกอบดว้ยทมีบรหิำรระบบสำรสนเทศ มหีน้ำทวีำงแผนและออกแบบ 
ระบบสำรสนเทศ ก ำหนดและคดัเลอืกเทคโนโลยสีำรสนเทศทีจ่ ำเป็นเหมำะสมมำใชใ้น
โรงพยำบำล รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลู วเิครำะหแ์ละประเมนิผลขอ้มลูสำรสนเทศ เชื่อมโยงขอ้มลู 
มกีำรก ำหนดเป้ำหมำย จดักำรสำรสนเทศใหม้คีวำมถูกตอ้ง น่ำเชื่อถอื ปลอดภยั และทนักำรณ์ มี
กำรจดักำรขอ้มลูควำมรูใ้นองคก์รใหม้กีำร แลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่กำรพฒันำคุณภำพ   
       คณะท ำงำนมกีำรประเมนิควำมตอ้งกำรอุปกรณ์ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศของหน่วยงำน
ต่ำงๆ น ำมำวเิครำะหเ์พื่อพจิำรณำในกำรวำงแผนกำรจดัซือ้/จดัหำครุภณัฑ ์ทำงดำ้นคอมพวิเตอร์
ใน เดอืน สงิหำคม ของทุกปี เพื่อน ำไปจดัท ำแผนกำรจดักำรอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ เสนอ
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงพยำบำลเพื่อพจิำรณำตำมล ำดบั 
 
กำรจดักำรทรพัยำกรสำรสนเทศ 
IT module ทีม่ใีชง้ำนอยูใ่นปัจจบุนั: 

1) โปรแกรมเพื่อกำรรกัษำพยำบำล ไดแ้ก่ HosXP 
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2) โปรแกรมงำนสนบัสนุนไดแ้ก่ โปรแกรมรำยงำน 506, โปรแกรมรำยงำน Pap smear, 
Child, Hip QuaT, E-Claim, สวสัดกิำรผูป่้วยในและสวสัดกิำรผูป่้วยใน, ระบบรำยงำนผล
สิง่ส่งตรวจผ่ำนระบบคอมพวิเตอร,์ ระบบรำยงำนผลรงัสผี่ำนระบบคอมพวิเตอร์, ระบบ
กำรวดัควำมดนั ,ระบบคลงัยำ เวชภณัฑ,์คลงัพสัดุ  ,ระบบปิดประตูเขำ้-ออก  สแกนน้ิว
มอื , ระบบสแกนใบส ำคญัทำงกำรรกัษำพยำบำลทีส่ ำคญั เช่น ใน refer in-out ,ใบ EKG 
ฯ 

3) ระบบ Internet/ Intranet 
 
IT module ทีก่ ำลงัพฒันำหรอืมแีผนทีจ่ะพฒันำในอนำคต: 

1) มกีำรปรบัเปลีย่นโครงสรำ้งเครอืขำ่ย จำกเดมิ  เครอืขำ่ยมคีวำมเรว็อยูท่ี ่10/100 Mbps     
ขยำยใหม้คีวำมเรว็อยูท่ี ่ 10/100/1000 Mbps  ครอบคลุมกำรใชง้ำนไดด้ขีึน้  รวดเรว็ขึน้  
เช่น โปรแกรม HosXP ดปูระวตักิำรรกัษำพยำบำล  

2) กำรสรำ้งฐำนขอ้มลูกลำงของโรงพยำบำล และเพิม่ช่องทำงในกำรเผยแพรข่อ้มลูขำ่วสำร  
เช่น ขอ้มลูดำ้นกำรสถติกิำรรกัษำ  จ ำนวนผูร้บับรกิำรเฉลีย่ต่อวนั 10 อนัดบัโรค 

 
ควำมพรอ้มใชง้ำนต่อเนื่องในภำวะฉุกเฉิน: 
- เพื่อป้องกนัภำวะฉุกเฉินของระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชอ้ยู ่งำนสำรสนเทศจงึมกีำรเตรยีมควำม
พรอ้มดงันี้ 
1) เครือ่ง Back Up ขอ้มลู ทดแทนทนัทกีรณทีี ่Server หลกัไมส่ำมำรถใชง้ำนได้ 
2) เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ กรณีไฟฟ้ำดบั สำมำรถใชเ้ครือ่งส ำรองไฟฟ้ำทดแทนภำยใน 30 นำท ี
3) มเีครือ่งส ำรองไฟทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรท์ีก่ ำลงัใชง้ำนทุกตวัในระบบ 
4) มโีปรแกรม Antivirus ทีม่ปีระสทิธภิำพดใีนระดบัหนึ่ง 
5) มอุีปกรณ์ส ำรองชิน้ส ำคญับำงชิน้ทีส่ำมำรถน ำมำเปลีย่นทดแทนทนัทกีรณมีปัีญหำกำรใชง้ำน
ได ้
6) มบีุคลำกรเป็นนกัวชิำกำรคอมพวิเตอรท์ีส่ำมำรถเรยีกเวร on call ไดท้นัทเีมือ่ระบบมปัีญหำ 
คุณภำพของขอ้มลู สำรสนเทศ ควำมรู ้
- บทเรยีนในกำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัระบบสำรสนเทศ: 
โรงพยำบำลมรีะบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ดงันี้ 
1) จ ำกดักำรเขำ้ถงึขอ้มลูโดยเปิดใหเ้ขำ้ถงึระบบไดต้ำมระดบัผูใ้ชง้ำน และผ่ำน user และ 
password ของตนเองเท่ำนัน้ ซึง่ Admin สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูกำรใชง้ำนได้ 
2) ไมอ่นุญำตเขำ้ถงึขอ้มลูผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญำต 
3) มรีะบบ Back up ขอ้มลูบรกิำรทุกเทีย่งคนืจ ำนวน 3 จดุเพื่อป้องกนัควำมผดิพลำดกรณีขอ้มลู
เครือ่งใดเครือ่งหนึ่งเตม็   แบบรำยวนัทุกวนัที ่หอ้งบตัร  และ งำนสำรสนเทศ    แบบ Real Time 
เครือ่ง Server ส ำรอง 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
กำรปรบัปรงุระบบกำรวดั performance ขององคก์ร: 
- ปรบัปรงุระบบกำรเกบ็ขอ้มลูตวัชีว้ดั ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดท้นัเวลำและตำมควำมต้องกำรผูใ้ชง้ำน
โดยใหม้ผีูร้บัผดิชอบโดยตรงและมแีผนกำรรำยงำนขอ้มลูตำมตวัชีว้ดัผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์ 
 
การจดัการความรู้ขององคก์ร 
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร  

ตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge management team : KM Team) โดยม ี
กจิกรรม ดงันี้ 

1) ทมี KM รพ. ท ำหน้ำทีจ่ดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่งทีผ่่ำนกำรพจิำรณำในสมำชกิทมีแลว้
ว่ำควรน ำควำมรูน้ัน้ๆมำเผยแพรเ่พื่อน ำไปใชใ้นภำพรวม โดยเป็นควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรอบรม
ภำยนอกองคก์ร ผลงำนทำงวชิำกำรใหม่ๆ  

2) กำรจดัเกบ็ควำมรู ้ทุกหน่วยงำนมแีฟ้มกำรจดัเกบ็เอกสำร ควำมรูต่้ำงๆ ทีเ่ป็นควำมรูเ้ฉพำะ
หน่วยงำน ส่วนทมี KM รพ.จดัเกบ็ในควำมรูท้ีเ่ป็นภำพรวม พรอ้มบนัทกึผลกำรเผยแพร่
ต่ำงๆ 

3) ส ำรวจควำมรูห้น่วยงำนทีเ่ป็นควำมเชีย่วชำญเฉพำะ แลว้น ำมำจดัเกบ็และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงำนอื่นรบัทรำบ หำกตอ้งกำรใชค้วำมรูเ้หล่ำนัน้สำมำรถหำแหล่งควำมรูไ้ด ้

ผลงานท่ีผ่านมา 
1) จดัท ำช่องทำงเผยแพรค่วำมรู ้ไดแ้ก่ KM ทำงโปรแกรม LINE และบอรด์ประชำสมัพนัธ ์
2) จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ำกกำรอบรมภำยนอกองคก์ร ในประเดน็ทีต่อ้งขยำยกำรปฏบิตัทิี่
เป็นประโยชน์ไปสู่หน่วยงำนอื่น  
3) กำรจดักจิกรรมมหกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงำนวชิำกำรปีละครัง้อยำ่งต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2556 
เพื่อเผยแพรผ่ลกำรพฒันำงำนและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
การน าความรู้มาออกแบบระบบงาน/สร้างนวตักรรม 
      กำรควำมรูท้ ัง้หมดเหล่ำนี้รวมถงึกำรไปศกึษำดงูำนภำยนอกโรงพยำบำลมำเขำ้ทีป่ระชุมเพื่อ
พฒันำงำนในปีทีผ่่ำนมำไดน้ ำควำมรูม้ำพฒันำงำนในรปูแบบนวตักรรม CQI R2R ของหน่วยงำน
ต่ำงๆในโรงพยำบำลทัง้หน่วยทีใ่หบ้รกิำรผูป่้วยและหน่วยงำนสนบัสนุน และมกีำรน ำควำมรูม้ำ
พฒันำกำรดแูลผูป่้วยกลุ่มโรคส ำคญัของโรงพยำบำล ไดแ้ก่กลุ่มผูป่้วยเบำหวำน กลุ่มผูป่้วยโรค 
COPD โรค AMI/Stroke เป็นตน้ 
แนวทางการพฒันา 
1) กำรต่อยอดนวตักรรม โดยกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลงักำรใชน้วตักรรมมำระยะหน่ึง แลว้น ำมำ
ปรบัปรงุพฒันำใหด้ยีิง่ขึน้ และขยำยกำรน ำไปใชใ้นหน่วยงำนอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) กำรจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัทัง้เครอืข่ำยบรกิำรสุขภำพของอ ำเภอกนัตงั 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
กำรปรบัปรงุระบบกำรวดั performance ขององคก์ร: 
- ปรบัปรงุระบบกำรเกบ็ขอ้มลูตวัชีว้ดั ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดท้นัเวลำและตำมควำมต้องกำรผูใ้ชง้ำน
โดยใหม้ผีูร้บัผดิชอบโดยตรงและมแีผนกำรรำยงำนขอ้มลูตำมตวัชีว้ดัผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์ 
 
กำรปรบัปรงุควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 
- กำรตดิตำมขอ้มลูควำมผดิพลำดดำ้นควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศและน ำมำแกไ้ขอยำ่ง
ต่อเนื่อง โดยกำรรบัรำยงำนอุบตักิำรณ์ต่ำงๆ จำกทมีบรหิำรควำมเสีย่งมำปรบัปรุง 

1.3 Score ประเดน็ในการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
16 ระบบกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน    ใชร้ะบบคอมพวิเตอรร์ำยงำนตวัชีว้ดั 
17 กำรวเิครำะหข์อ้มลู และกำร
ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน  

   มผีูร้บัผดิชอบโดยตรงและทบทวนอยำ่ง
ต่อเนื่อง 

18 กำรจดักำรสำรสนเทศ    ปรบัปรงุระบบกำรน ำเสนอขอ้มลูทีต่อ้งกำรของ
หน่วยงำนและองคก์รอย่ำงเพยีงพอ ทนัเวลำ 

19 กำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   ปรบัปรงุโปรแกรมใหมใ่หต้อบสนองควำม
ตอ้งกำรมำกขึน้ 

20 กำรจดักำรควำมรู ้     เพิม่วธิกีำรจดักำรควำมรูแ้ละกำรประเมนิผล
ใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

 
 
 


