
รอถ 3 เดือต

รอถ 
6 เดือต

ตางอตงค์ เขือ่ตแก้ว
หัวหต้ากลุ่มนัถตาระถถถริหาร

รายงาตความก้าวหต้า
ทลการปฏิถัติราชการ (Performance Agreement: PA)
การประเมติส่วตราชการ (ม.44) 
และการประเมิตทู้ถริหารองค์การ 
ของกรมวิณยาศาสตร์การแนณย์ ปีงถประมาฒ น.ศ.2562
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รอถ 6 เดือต



ทลความก้าวหต้า PA+ม.44 รอถ 6 เดือต 
เณียถกัถ Small Success รอถ 6 เดือต

AMR

TB

GREEN 

& CLEAN 

New 
Biopharmaceutical 

จ าตวตตวัตกรรม

ผ่านการประเมิน Small Success 

รอบ 6 เดือน คือ มีรายงานการ

ซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายฯ และ

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาศักยภาพองปฏิบัติการเครือข่าย

เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ 
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ผ่านการประเมิน Small Success 

รอบ 6 เดือน คือ มีการจัดฝึกอบรม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบ

ด้านอาหารเพื่อเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล 

จ านวน 12 เขตสุขภาพ และสุ่มเก็บ

ตัวอย่างผักผลไม้ และตรวจวิเคราะห์ 
ได้ร้อยละ 87.5 (รพ. 21 แห่ง)

ผ่านการประเมิน Small 
Success รอบ 6 เดือน 
คือ ได้ข้อมูลการศึกษาวิธี
วิเคราะห์ (Protocol) 
ทีใ่ช้ในการตรวจวิเคราะห์
จ านวน 6 วิธทีดสอบ

ผ่านการประเมิน Small Success 

รอบ 6 เดือน คือ จัดท าแผนการ

ถ่ายทอดและใช้ประโยชน์นวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีสุขภาพให้แก่หน่วยงาน

อ่ืน จ านวน 8 แผน และด าเนินการ

รายงานผลความก้าวหน้าให้ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านทาง

ระบบ Health KPI 

ผ่านการประเมนิ Small Success 
รอบ 6 เดือน คือ มีการส ารวจ
ความต้องการใช้ฐานข้อมูลจาก
ผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธกุรรมทั้งจีโนม
ของเชื้อวัณโรค และได้รูปแบบ
ฐานข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธกุรรมทั้งจีโนม
ของเชื้อวัณโรค จ านวน 3 แบบ



เป้าหมาย
รอถ 6 เดือต

ทลงาต 
รอถ 6 เดือต ปัฌหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

1. การนถัตา
ศักยภานห้อง
ปฏิถัติการเครือข่าย
เนื่อการเธ้าระวังเชือ้
ดื้อยาต้าตจุลชีน

รายงาตการ
ซักซ้อมความเข้าใจกัถ
เครือข่ายศวก. ใตการ
ด าเตติการโครงการ

มีการจัดอถรมเชิง
ปฏิถัติการให้กัถ
ถุคลากรจาก
ห้องปฏิถัติการของ รน.
เครือข่ายและศวก.

ไภ่ภี ไภ่ภี ไภ่ภี

1. ภียามงานกายซักซ้อภควาภเข้าใจกับเคยือข่าม ศวก. ในกายด าเนนิกายโคยงกาย 
(สยุปจากกายอบยภปฏิบัติกายฯวันที่ 13 – 14 ธันวาคภ 2561)

2. จัดอบยภเชิงปฏิบัติกาย เยื่อง กายฝัถนาศักมฟาฝองปฏิบัติกายเคยือข่ามเชื้อ
แบคทีเยีมดื้อมาต้านจุลชีฝ วันที่ 6-8 กุภฟาฝันธ ์2562 ณ โยงแยภ ยิชภอนด์ สไตลิช 
คอนเวนชัน่ โฮเทล จังหวัดนนทบุยี

3. จัดท ายามงาน antibiogram ยะดับเขต (ศวก. จ านวน 9 แหง่), ยะดับปยะเทศ และ
เขต13 (สวส.) แล้วเสย็จ

4. โยงฝมาบาลเข้าย่วภยะบบเผ้ายะวัง GLASS ตาภแนวทางขององค์กายอนาภัมโลก 
จ านวน 8 แห่ง ( 7 เขตสุขฟาฝ) 
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สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ PA รอถ 6 เดอืต



ปัฌหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไภ่ภี ไภ่ภี2. การนัถตาระถถ
ห้องปฏิถัติการ
ถอดรหสันตัดุกรรม
ชั้ตสูงเนื่อแก้ปัฌหา
วัฒโรค

1. ส ายวจควาภต้องกายของปู้ใช้ข้อภูลยหัสฝันธุกยยภทั้งจีโนภของเชื้อวัณโยคเฝื่อ
แก้ปัฌหาวัณโยค ตาภแบบพอย์ภออนไลน์ โดมใช ้Google form ใน 3 กลุ่ภเป้าหภาม 
ได้แก่ กลุ่ภห้องปฏิบัติกายตยวจวินิจฉัมวัณโยค นักยะบาดวิทมา และปู้เชี่มวชาฌวัณโยค

2. ยูปแบบฐานข้อภูลที่ภีควาภเหภาะสภกับปู้ใช้ข้อภูลยหัสฝันธุกยยภทั้งจีโนภของ
เชื้อวัณโยค แบ่งออกเป็น

2.1 ยูปแบบฐานข้อภูลส าหยับงานด้านยะบาดวิทมา
2.2 ยูปแบบฐานข้อภูลส าหยับกายยักษาวัณโยค
2.3 ฐานข้อภูลดิบยหัสฝันธุกยยภทั้งจีโนภของเชื้อวัณโยคใน QNAP's Network 

Attached Storage (NAS) systems จ านวน 2,912 ไพล์ ใน 11 โพลเดอย์ ยวภฝื้นที่ 
203.48 GB

ส ารวจความ
ต้องการใช้ฐาตข้อมูล
จากทู้ใช้ข้อมูลรหสั
นัตดุกรรมณั้งจีโตม
ของเชื้อวัฒโรค

เป้าหมาย
รอถ 6 เดือต

ทลงาต 
รอถ 6 เดือต

4

ไภ่ภี

สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ PA+ม.44 รอถ 6 เดอืต



ปัฌหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

3. ความส าเร็จของ
การสตัถสตุตด้าต
วิชาการให้
โรงนยาถาลสังกัด
กระณรวงสาดารฒสุข
ท่าตเกฒฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital

จัดธึกอถรม
ถ่ายณอดเณคโตโลยีการ
ใช้ชุดณดสอถด้าต
อาหารเน่ือเธ้าระวัง 
ความปลอดภัยอาหาร
ใตโรงนยาถาล เน่ิม 6 
เขตสุขภาน
สุม่เกถ็ตัวอย่าง
ทักทลไม้ และตรวจ
วิเคราะหส์ารเคมี
ป้องกัตก าจัดศัตรูนืช
ณางห้องปฏิถัติการ
ครอถคลมุอย่างต้อย 8 
กลุ่ม 132 ชติดสาร 
ครั้งณี่ 1 ไม่ต้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
โรงนยาถาลเป้าหมาย 

ไภ่ภี

เป้าหมาย
รอถ 6 เดือต

ทลงาต 
รอถ 6 เดือต
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1. จัดธึกอถรมเชิงปฏิถัติการ เรื่อง วิดีการใช้ชุดณดสอถ TM kit ให้กัถเจ้าหต้าณีศู่ตย์

วิณยาศาสตร์การแนณย์ ศวก. 14 แห่ง (Training for the trainer) เนื่อให้เจ้าหต้าณีข่อง 

ศวก. สามารถถ่ายณอดให้กัถเจ้าหต้าณี่ของโรงนยาถาลได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดธึกอถรมถ่ายณอดเณคโตโลยีการใช้ชุดณดสอถด้าตอาหารเนื่อเธ้าระวังความ

ปลอดภัยอาหารใตโรงนยาถาล จ าตวต 12 เขตสุขภาน

3. สุ่มเก็ถตัวอย่างทักทลไม้ และตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัตก าจัดศัตรูนืชณาง

ห้องปฏิถัติการครอถคลุมอย่างต้อย 8 กลุ่ม 132 ชตดิสาร ครั้งณ่ี 1 จ าตวต 21 

โรงนยาถาล 105 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 24 โรงนยาถาล (คิดเป็ตร้อยละ 87.5)

ไภ่ภี

สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ PA รอถ 6 เดอืต

ไภ่ภี



ปัฌหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไภ่ภี ไภ่ภี ไภ่ภี4. การนถัตาวิดี
วิเคราะห์ทลิตภัฒฑ์ 
Biopharmaceutical 
ณีท่ลิตใตประเณศเนื่อ
ส่งเสรมิอุตสาหกรรม
การส่งออก

 ได้ข้อมูลการศึกษา
วิดีวิเคราะห์ณ่ีใชใ้ตการ
ตรวจวเิคราะห์อย่าง
ต้อย 6 วิดีณดสอถ

เป้าหมาย
รอถ 6 เดือต

ทลงาต 
รอถ 6 เดือต
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สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ PA+ม.44 รอถ 6 เดอืต

ได้ข้อภูลกายศกึษาวิธีวิเคยาะห์ (Protocol) ที่ใช้ในกาย
ตยวจวิเคยาะห์จ านวน 6 วิธีทดสอบ  และอมู่ยะหว่างกาย
ด าเนนิกายทดสอบวิธีวิเคยาะห์และตยวจสอบควาภ
ถูกต้องของวิธีตาภ protocol ที่ได้ยับอนุภัติ



ปัฌหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไภ่ภี ไภ่ภี5. จ าตวตตวตักรรม 
และเณคโตโลยีสุขภาน
ณีค่ิดค้ตใหม่ หรือณี่
นัถตาต่อยอด

จัดณ าแทตการ
ถ่ายณอดตวัตกรรม
หรือเณคโตโลยี
สุขภานให้แก่
หต่วยงาตอ่ืต อย่าง
ต้อย 1 แทต
รายงาตทล
ความก้าวหต้าการ
ถ่ายณอดตวัตกรรม
หรือเณคโตโลยี
สุขภานให้แก่
หต่วยงาตอ่ืต/
หต่วยงาตณีเ่กีย่วข้อง
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เป้าหมาย
รอถ 6 เดือต

ทลงาต 
รอถ 6 เดือต

สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ PA+ม.44 รอถ 6 เดอืต

1. จัดท าแปนกายถ่ามทอดและใช้ปยะโมชนน์วัตกยยภหยือเทคโนโลมีสุขฟาฝให้แก่
หน่วมงานอืน่ โดมภจี านวนแปนกายถ่ามทอดนวัตกยยภ หยือเทคโนโลมี สุขฟาฝ
ให้แก่ หน่วมงานอืน่ จ านวน 8 แปน และด าเนนิกายยามงานปลควาภก้าวหน้าให้
ส านักงานปลัดกยะทยวงสาธายณสุขป่านทางยะบบ Health KPI 

2 . ปยะสานหน่วมงานใหด้ าเนนิกายทวนสอบและเฝิ่ภเติภยามละเอีมดข้อภูลองค์
ควาภยู้เทคโนโลมีและนวัตกยยภ ซึ่งขณะนี้ภีจ านวนองค์ควาภยู้ทั้งหภด 908 เยื่อง 
และนวัตกยยภทั้งหภด 259 เยื่อง (อมู่ยะหว่างตยวจสอบควาภถูกต้องของข้อภูล)

2. ฐานข้อภูลนวัตกยยภและ 
เทคโนโลมีในฟาฝยวภของกยภมัง
ขาดควาภคยบถ้วนสภบูยณ์ 



เป้าหมาย
รอถ 12 เดือต

ทลงาต 
รอถ 6 เดือตตัวช้ีวัด

2.2 การชี้แจงประเด็ต
ส าคัฌณี่ณัตต่อ
สถาตการฒ์ (ถ้ามี)

ณัตเวลา 1 วัต
คุฒภานเตื้อหา 
ครถ 3 หัวข้อ

มังไภ่ภีปยะเด็น
ที่ต้องชี้แจง 
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สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ ม.44 รอถ 6 เดอืต

5.1 การด าเตติการ
ตามแทตปฏิรูป
องค์การของส่วต
ราชการ ประจ าปี
งถประมาฒ 

น.ศ.2562น.ศ 
(ประเด็ตณี ่1 จัดณ า
ฐาตข้อมูล). 

4.2 ข้อเสตอการ
นัถตาตวตักรรม

อยูร๋ะหว่างด าเติตการเนื่อ
จัดซื้อจัดจ้างระถถเช่ือมโยง
ข้อมูลห้องปฏิถัติการ
จลุชีววิณยาใตโรงนยาถาล

องค์ประกอถของการแสดงให้เห็ตถึงการเป็ตตวัตกรรม
คุฒภานของตวัตกรรม

วิดีการชี้แจง
ท่าตการแถลงข่าว
และ Facebook live

ช่องณางการ
เทยแนร่ตามณ่ี
ก าหตด

1. ข้อภูลฝันธุกยยภจ านวนไภ่น้อมกว่า 
5,000 ชุดข้อภูล

1. จัดท าและฝัถนาฐานข้อภูล
ฝันธุกยยภไทม

2. ฝัถนาฐานข้อภูลด้านเชื้อและ
ข้อภูลที่เกี่มวข้องในบยิบท One 
Health (มุทธ์ AMR/EID)/ฝัถนา
งานวิจัมเฝื่อปยะเภินเทคโนโลมีด้าน
ห้องปฏิบัติกายท่ีเข้าสู่มุค Digital

3. จัดท าฐานข้อภูล
ห้องปฏิบัติกายด้านกายแฝทม์และ
สาธายณสุขที่ได้ยับกายยับยอง

2.1 MOU
2.2 ยะบบข้อภูล NARST 

ที่ถูกต้องทันเวลา

ภีข้อภู,ฝันธุกยยภ
จ านวน 2,555 ชุด

จ านวนข้อภูลห้องปฏิบัติกายด้านกายแฝทม์
และสาธายณสุข ไภ่น้อมกว่า 450 ชุด

จัดท าฐานข้อภูลให้เป็น
ปัจจุบัน 461 ชุด

อมู่ยะหว่างจัดท า
ข้อเสนอกายฝัถนา

นวัตกยยภ
(สวฝ.)



เป้าหมาย
รอถ 12 เดือต

ทลงาต 
รอถ 6 เดือตตัวช้ีวัด
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สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ ม.44 รอถ 6 เดอืต

5.1 การด าเตติการ
ตามแทตปฏิรูป
องค์การของส่วต
ราชการ ประจ าปี
งถประมาฒ 

น.ศ.2562น
(ประเด็ตณี ่2 ปรัถ
กระถวตการขั้ตตอตการ
ณ างาต หรือการต า
เณคโตโลยีดิจิณัลเข้ามาใช้ใต
การปฏิถัติงาตให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิณดิภานมากย่ิงขึ้ต)

1. 1 ข้อภูลปลกายวิเคยาะห์งานบยิกายตยวจกายถอดยหัส
ฝันธุกยยภของเชื้อวัณโยคจากกายให้บยิกายปี 2562 ภา
เฝ่ือน าภาปยับปยุงบยิกายให้ดีขึ้น

1. กายฝัถนายะบบถอดยหัสฝันธุกยยภ
สภยยถนะสูงส าหยับกายตยวจหาควาภ
เสี่มงต่อโยคภะเย็ง โยคหามาก โยคไภ่ติดต่อ
เยื้อยัง และ โยคติดต่อ เฝื่อปยะโมชน์ในกาย
วินิจฉัม ป้องกัน ยักษาโยค 

2. ปยับปยุงกยะบวนกายท างาน (Process 
Innovation) ของกายยับยอง
ห้องปฏิบัติกายด้านกายแฝทม์และ
สาธายณสุขด้วมยะบบอิเล็กทยอนิกส์ e-
Accreditation

1.2 เฝ่ิภยามกายบยิกายตยวจทางเฟสัชฝันธุศาสตย์เฝ่ือ
ป้องกันป่ืนแฝ้มายุนแยงให้คยอบคลุภทั่วปยะเทศ

1.3 เฝ่ิภบยิกายตยวจกายคัดกยองโยคภะเย็งคยอบคยัว 
โดมใช้ยะบบถอดยหัสฝันธุกยยภสภยยถนะสงูอม่างน้อม 1 
ยามกาย

2. ห้องปฏิบัติกายกลุ่ภเป้าหภามได้ยับกายยับยองด้วม
ยะบบ E-Accreditation ย้อมละ 100 ลดยะมะเวลาจาก 
220 วัน เหลือไภ่เกิน 120 วัน

3. ฝัถนายะบบเทคโนโลมีสายสนเทศ 
ปยับยะบบงานไปสู่ยะบบดิจิทัล โดมบูยณา
กายข้อภูลและปยับเปล่ีมนกายบยิกายแบบ
ยวภศูนม์แบบคยบวงจย

3.1 ข้อภูลควาภต้องกายของปู้ยับบยิกายทั้งฟามในและ
ฟามนอก

3.2 ปลกายวิเคยาะห์ ยูปแบบของกายปยับปยุง
ยะบบงาน ได้ข้อก าหนดในกายแลกเปล่ีมนเชื่อภโมงข้อภูล
และข้อก าหนดในกายจัดท ายะบบงานในฟาฝยวภของกยภ



เป้าหมาย
รอถ 12 เดือต

ทลงาต 
รอถ 6 เดือตตัวช้ีวัด

10

สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ ม.44 รอถ 6 เดอืต

5.1 การด าเตติการ
ตามแทตปฏิรูป
องค์การของส่วต
ราชการ ประจ าปี
งถประมาฒ 

น.ศ.2562น
(ประเด็ตณี ่3 การถ่ายโอต
ภารกจิ (Contracting Out) 
ให้ภาคส่วตอื่ตด าเติตการ
แณต)

3.1 ปยับยูปแบบวิธีกายท างาน และกาย
บยิหายจัดกายให้ภีปยะสิทธิฟาฝและเกิด
ควาภคล่องตัวโดมจัดต้ังเป็นหน่วมงาน
บยิกายแบบฝิเศษ (SDU) “ศูนม์บยิกาย
ตยวจภาตยฐาน กยภวิทมาศาสตย์
กายแฝทม์”

ตยวจสอบคุณฟาฝเคยื่องเอกซเยม์ 5,000 เคยื่อง

 เงื่อนไข: ปลปลิต (Output) ที่ก าหนดจะได้เภื่อได้ยับ
กายจัดตั้งเป็นหน่วมบยิกายยูปแบบฝิเศษแล้ว ซึ่งหาก
เป็นหน่วมงานปกติจะภปีลปลิตปีละ 3,000 เคยื่อง
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การประเมติทู้ถรหิารองค์การ รอถ 6 เดอืต

ประเดน็การประเมิน ปี 2562

2. มาตรการลด และคดัแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครฐั

4. การก ากบัดแูลการทุจรติ
1. การลดพลงังาน

8. การสร้างคุณธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร

9. การเสรมิสร้างขวญัก าลงัใจ/การ
ดแูลเอาใจใส่ผู้ใต้บงัคบับญัชา

3. การประหยดังบประมาณ

5. ภาวะผูน้ า

6. ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่
การบรหิารงานขององคก์าร

7. การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัในองคก์าร

10. การบรูณาการข้อมลู
    ระหวา่งหน่วยงาน(Integration)

1. ใช้ผลจาก สนพ.
/และ 2. ใช้ผลจากกรม คพ.

Online Survey
Self-Assessment
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1. การลดพลงังาน เป้าหมาย
มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า/ การใช้น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงในแตล่ะดา้น
รอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใช้พลงังานของแตล่ะหน่วยงาน

ผลการด าเนินการ
การใช้พลงังานไฟฟ้า/น ้ามนัเชือ้เพลงิระหวา่งเดอืนกนัยายน 2561 – มกราคม 2562 ดงัน้ี

       การใช้พลังงาน ปริมาณการใช้ลดลง คะแนนที่ได้
ไฟฟ้า -39.25% 0 คะแนน

น ้ามนัเชือ้เพลงิ 84.96% 5 คะแนน

ใช้ผลจาก สนพ.

การประเมติทู้ถริหารองค์การ รอถ 6 เดอืต

ใช้ผลจากกรม คพ./ เจ้าภาพตวัชีว้ดัส่งผลประเมนิให้กรม คพ. ภายในวนัที ่ 7 เม.ย.62
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ใช้แบบการประเมนิทีม่จี านวน10 ขอ้/ขอ้ละ1 คะแนนรวม 10 คะแนน
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เป้าหมาย

ตอ้งไดร้บัผลการส ารวจความคดิเห็นผา่นระบบอยา่งน้อย
   ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
คดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้ส่งแบบส ารวจผา่นระบบ

4. การก ากับดูแลการทุจริต

Online Survey

ผลการด าเนนิงาน

กลุม่เป้าหมายทีต่อบแบบส ารวจผา่นระบบ ร้อยละ 100
คะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทีต่อบผา่นระบบ .............

การประเมติทู้ถริหารองค์การ รอถ 6 เดอืต

8. การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์การ

9. การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์การ
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3. การประหยัดงบประมาณ 3 เป้าหมาย
เป้าหมายการประหยดังบประมาณรอบ 6 เดอืน ร้อยละ 2 

ผลการด าเนินการ

สามารถประหยดังบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 34.39 แบง่เป็น
         งบพฒันาบุคลากร ร้อยละ 28.99
         งบรายจา่ยอืน่ (คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว) ร้อยละ 39.25
         งบอุดหนุน (เงนิอุดหนุนส าหรบัคา่สมาชกิ ILAC/APLAC/NATA) ร้อยละ 35.61

หมายเหตุ : งบประมาณทีส่่วนราชการสามารถน ามาประหยดัไดน้ั้นจะตอ้งเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน และ
งบรายจา่ยอืน่ ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ คา่สาธารณปูโภค คา่เดนิทางไปตา่งประเทศ รวมทัง้
ส่วนอืน่ทีส่่วนราชการเห็นวา่จะสามารถน ามาประหยดังบประมาณได้

Self-Assessment
การประเมติทู้ถรหิารองค์การ รอถ 6 เดอืต
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5
เป้าหมาย

ผู้บริหารประเมินตนเอง 10 ข้อ/ข้อละ 1 คะแนน เตม็ 10 คะแนนภาวะผู้น า

Self-Assessment
การประเมติทู้ถรหิารองค์การ รอถ 6 เดอืต

ระบบตดิตามการปฏิบัตงิาน
เพื่อการบริหารงานขององค์การ

ผู้บริหารประเมินตนเอง 3 ข้อค าถาม / เตม็ 10 คะแนน

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิัลในองค์การ

ผู้บริหารประเมินตนเอง 4 ข้อค าถาม / เตม็ 10 คะแนน

การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน (Integration)

ผูบ้รหิารประเมนิตนเอง 1 ขอ้ค าถาม / เต็ม 10 คะแนน
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