
ตัวชี้วัด โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

1. อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน 

    (ผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอน 

    Ischemic Heart , CKD , Stroke)

    ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด 

    สํานักการแพทย (ผลลัพธ)

1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชน

    ที่เปนโรคเบาหวาน ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)  

    (กง.อายุรกรรม)

< รอยละ 5 รอยละ 0.006

2. อัตราการตายของผูปวยโรคความดัน

    โลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูง

    ที่เสียชีวิตดวย Intracerebral

    Hemorrhage หรือ Hemorrhagic 

    Stroke) (ผลลัพธ)

2. การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เปนโรค

    ความดันโลหิตสูง ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

    (กง.อายุรกรรม)

< รอยละ 3.3 รอยละ 0.020

3. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับ

    การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 

    (ผลผลิต)

3. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

    ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

    ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (กง.ศัลยกรรม)

800 คน/ป 874 คน/ป

4. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับ

    การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

    (ผลผลิต)

4. การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

    ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร         

    ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (กง.สูติ-นรีเวชกรรม)

5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็ง

    ปากมดลูก ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

    (กง.สูติ-นรีเวชกรรม)

6. กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริมการตรวจ

    คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไมใชงบประมาณ 

    (ดําเนินการ) (กง.สูติ-นรีเวชกรรม)

1,200 คน/ป 4,411 คน/ป

5. รอยละของผูเขารวมโครงการ

    อวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลง

    จากเดิม (ผลลัพธ)

7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี

    น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 

    งบประมาณ (เงินบํารุง รพ.) (ดําเนินการ) 

    (กง.เวชศาสตรชุมชน)

รอยละ 75 ดัชนีมวลกาย ลดลง 

รอยละ 82.8

รอบเอว ลดลง 

รอยบะ 79.4

6. รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ

    เอช ไอ วี ไดรับการดูแลรักษา

    ตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อ

    เอช ไอ วี จากแมสูลูก (ผลลัพธ)

8. กิจกรรมการใหความรูเพื่อปองกันเอดสจากแมสูลูก 

    ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (กง.สูติ-นรีเวชกรรม)

รอยละ 100 รอยละ 100

การติดตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

่  

เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

เปาประสงคที่ ๑.๖.๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.๑ ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยาวชน



ตัวชี้วัด โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

การติดตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

7. รอยละของความสําเร็จในการยกระดับ

    ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

    ดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพ

    ผานเกณฑ ของสํานักการแพทย 

    ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป (ผลลัพธ)

9. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปนเลิศ

    ทางการแพทย ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)     

    (ศูนยตรวจรักษาและผาตัดผานกลอง /

    ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและเวชศาสตรฟนฟู)

> รอยละ 85 รอยละ 100

(1. ศูนย BMEC 

ระดับ 4 (3.93)

2. ศูนยเวชศาสตร

การกีฬา และเวช

ศาสตรฟนฟู ระดับ 

3 (3.10))

8. รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจ

    ระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาล

    ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

    ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)

10. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

      ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ไมใชงบประมาณ 

      (ดําเนินการ) (ศูนยตรวจรักษาและผาตัด

      ผานกลอง/ศูนยเวชศาสตรการกีฬา และ

      เวชศาสตรฟนฟ)ู

> รอยละ 85 รอยละ 99.68

9. รอยละของความสําเร็จในการผาน

    การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ

    โรงพยาบาล (ซ้ํา) (ผลลัพธ)

11. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมใชงบประมาณ 

      (ดําเนินการ) (กง.พัฒนาคุณภาพ)

รอยละ 100 รอยละ 100

10. ความสําเร็จในการสงตอระหวาง

      โรงพยาบาลกับศูนยบริการ

      สาธารณสุข (ผลลัพธ)

12. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ

      สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 

      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินงาน) (ศูนยรับ-สงตอ

ผูปวย/

      กง.เวชศาสตรชุมชน / กง.ประกันสุขภาพ)

รอยละ 90 รอยละ 99.99

11. จํานวนชองทางดวน (Fast Track) 

      ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการ

      แกผูสูงอายุ (ผลผลิต)

13. กิจกรรมการเพิ่มชองทางดวน (Fast Track) 

      ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ                  

      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (ฝายวิชาการ /

      กง.ประกันสุขภาพ/กง.ชันสูตรโรคกลาง /

      กง.เภสัชกรรม/กง.รังสีวิทยา)

14. กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก

      แกผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส* ไมใช

      งบประมาณ (ดําเนินการ) (ฝายบริหารงานทั่วไป)

3 ชองทาง 5 ชองทาง

เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน

่  

เปาประสงคที่ ๑.๖.3.2 จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน

่    



ตัวชี้วัด โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

การติดตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

12. รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิก

      ชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทย

      ไดรับการคัดกรองสุขภาพ

      หรือตรวจสุขภาพประจําป (ผลลัพธ)

15. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย 

      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (กง.เวชศาสตรชุมชน)

16. โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ

      สํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

      (กง.เวชศาสตรชุมชน)

17. โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล

      สังกัดสํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ 

      (ดําเนินการ) (กง.เวชศาสตรชุมชน)

18. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

      ประจําป 2561 ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

      (กง.เวชศาสตรชุมชน)

รอยละ 5 รอยละ 22.36

13. รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือ

      ผูปวย มีความรู ความเขาใจใน

      การดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 

      (ผลลัพธ)

19. โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ 

      (Well-being Caring) ไมใชงบประมาณ 

      (ดําเนินการ) (ฝายการพยาบาล)

รอยละ 80 รอยละ 95

14. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ

      ตอองคกรอยูในระดับดี (ผลลัพธ)

20. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

      (Happy Work Place) ไมใชงบประมาณ 

      (ดําเนินการ) (ฝายวิชาการ/ทุกหนวยงาน)

21. โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย

      และฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ งบประมาณ 

      76,500.- บาท (ดําเนินการ) (กง.ศัลยกรรม)

22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

      การวิจัยแกบุคลากร งบประมาณ 83,200.-บาท 

      (ดําเนินการ) (ศูนยวิจัย)

23. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวยเด็ก

      และทารกแรกเกิด งบประมาณ 34,500.-บาท 

      (ดําเนินการ) (กง.กุมารเวชกรรม)

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ

      ขั้นสูง (ผูใหญ) งบประมาณ 24,600.-บาท 

      (ดําเนินการ) (ฝายการพยาบาล)

รอยละ 80

(ระดับดีขึ้นไป)

รอยละ 80.8

เปาประสงคที่ ๓.๑.3.3 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา

่  

ดานที่  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

่  



ตัวชี้วัด โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

การติดตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

15. อัตราความสําเร็จการรรักษาผูปวย

      วัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา 

      (ผลลัพธ)

25. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

      การรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด

      สํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

      (กง.อายุรกรรม)     

26. กิจกรรมรณรงคปองกันวัณโรค ไมใชงบประมาณ 

      (ดําเนินการ) (กง.อายุรกรรม)

> รอยละ 85 รอยละ 84.77

16. ความสําเร็จของสถานพยาบาล

      ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการ

      แพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก 

      (ผลผลิต)

27. การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/หรือ

      แพทยทางเลือก ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

      (กง.การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก)

รอยละ 100 รอยละ 100

17. จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามา

      ใชงานจริง มากกวา 1 สวนราชการ 

      (ผลผลิต)

28. โครงการสัมมนาวิชาการประจําปครั้งที่ 16 

      สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

      (กง.พัฒนาคุณภาพ/ฝายการพยาบาล)

4 เรื่อง 6 เรื่อง

(1. The Code 

โรงพยาบาลกลาง

2. Saw knock เล็ก 

ใหญ ไดหมด และ

สดชื่น  โรงพยาบาล

กลาง

3. มหัศจรรยผาพยุง

หนาทอง 

(Miracle 

abdominal 

support) 

โรงพยาบาลตากสิน

4. Un Plug easy 

สะดวกใชดึงอยางไร

ก็ไมขาด โรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ

5. Easy Flu. Bag 

โรงพยาบาลราช

พิพัฒน

6. กระเปา

เอนกประสงค  

โรงพยาบาลสิรินธร)

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561

่  

เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียมมีคุณภาพ และมาตรฐาน

่  



ตัวชี้วัด โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

การติดตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

18. ความพึงพอใจของผูปวยตอการ

       ใหบริการของโรงพยาบาล 

      สังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)

29. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

      ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (ฝายการพยาบาล)

รอยละ 90 OPD = รอยละ 

96.61

IPD = รอยละ 

98.62

19. จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

      (Best Practice) ของโรงพยาบาล

      ในสังกัด สํานักการแพทย (ผลผลิต)

30. โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

      เพื่อการดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาล

      ในสังกัดสํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ 

      (ดําเนินการ) (คกก.การดูแลผูปวยระยะสุดทาย)

2 เรื่อง 2 เรื่อง

(1. การปองกัน

ความคลาดเคลื่อน

ทางยา

(Medical Error) 

2. การดูแลผูปวย

แบบประคับประคอง 

(Palliative care))

20. รอยละความสําเร็จของการสงตอ

      ผูปวยโรคที่สําคัญ (ผลลัพธ)

31. กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธระหวาง

      บุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย ไมใชงบประมาณ      

  

      (ดําเนินการ) (ศูนยรับ-สงตอผูปวย/กง.เวชศาสตร-

      ชุมชน/กง.ประกันสุขภาพ)

รอยละ 93 รอยละ 95.5

21. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน

      ที่ขอรับบริการทงการแพทยฉุกเฉินา

      ขั้นสูง (Advanced) สามารถไดรับ

      บริการภายใน 10 นาที และสวนของ

      ขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถไดรับ

      บริการภายใน 15 นาที (ผลลัพธ)

32. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง

      เพื่อชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในระบบบริการ

      การแพทยฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร 

      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

      (ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS.))

ขั้นสูง (Advanced)

รอยละ 30

ขั้นพื้นฐาน (Basic)

รอยละ 65

ขั้นสูง (Advanced)

รอยละ 67.34

-

22. จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑ

      มาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”

      (ผลลัพธ)

33. การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล

      สังกัดสํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ 

      (ดําเนินการ) (คกก.จัดตั้งคลินิกเวชศาสตรผูสูงอายุ)

34. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ

      โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ

      (ดําเนินการ) (คกก.จัดตั้งคลินิกเวชศาสตรผูสูงอายุ)

รอยละ 100 รอยละ 100

เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน

่  ้ ่

เปาหมายที่ 1.6.4 ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤติ

่  ่ ่

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน

่    



ตัวชี้วัด โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

การติดตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

23. รอยละความสําเร็จของ

      การกอหนี้ผูกพัน

35. การกอหนี้ผูกพัน (ฝายพัสดุ) 5 คะแนน 5 คะแนน

24. รอยละความสําเร็จของ

      การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

36. การเบิกจายงบประมาณตามแผน 

      (ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี)

7 คะแนน 7 คะแนน

25. รอยละของเงินงบประมาณ

      กันไวเหลื่อมป

37. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมป 

      (ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี)

2 คะแนน 2 คะแนน

26. คะแนนความสําเร็จในการจัดทํา

      งบการเงินทันเวลาและถูกตอง

37. การจัดทํางบการเงิน 

      (ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี)

ภายในเวลาที่กําหนด 

และถูกตอง

ภายในเวลาที่กําหนด 

และถูกตอง

27. คะแนนความสําเร็จของการจัดทํา

      รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน

      ประจําป 2560 ทันเวลาและถูกตอง

39. การจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน (ฝายพัสดุ) ภายในเวลาที่กําหนด 

และถูกตอง

ภายในเวลาที่กําหนด 

และถูกตอง

28. รอยละความสําเร็จของการบริหาร

      ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

40. การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

      ภายใน (คกก.บริหารความเสี่ยง/ฝายบริหารงาน

ทั่วไป)

รอยละ 100 รอยละ 100

29. ระดับความสําเร็จในการแกไข

      เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/

      ผูรับบริการ

41. การแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ 

      (ฝายบริหารงานทั่วไป)

รอยละ 100 รอยละ 100

30. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

      โครงการใหบริการที่ดีที่สุด 

      (Best Service)

42. โครงการใหบริการที่ดีที่สุด 

      (คกก.จัดตั้งคลินิกเวชศาสตรผูสูงอายุ)

รอยละ 100 รอยละ 100

31. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 43. การสํารวจความพึงพอใจประชาชนผูมารับบริการ 

      (ฝายบริหารงานทั่วไป)

รอยละ 5

(ในภาพรวมทั้ง สนพ.)

รอยละ 3.811

(ในภาพรวมทั้ง สนพ.)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ

มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มิติที่ 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ



ตัวชี้วัด โครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

การติดตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

32. รอยละความสําเร็จของ

      การดําเนินการตามมาตรการ

      เสริมสรางธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา

      ภาพลักษณและประสิทธิภาพ

      ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

44. กิจกรรมการสรางเสริมธรรมาภิบาล 

      (ฝายบริหารงานทั่วไป)

รอยละ 100 รอยละ 100

33. รอยละความสําเร็จของ

      การดําเนินการดานความปลอดภัย 

      อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

      ในการทํางานของหนวยงาน

45. การดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนามัย

      และสภาพแวดลอมในการทํางานของ

      สํานักการแพทย (คกก.อาชีวอนามัย)

รอยละ 100 รอยละ 100

34. รอยละความสําเร็จของ

      การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ

      ของบุคลากรในหนวยงาน

46. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากร ในหนวยงาน 

      (กง.เวชศาสตรชุมชน/ทุกหนวยงาน)

รอยละ 90 ขึ้นไป รอยละ 73.95

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ
ตวชวดท 4.1 รอยละความสาเรจของการดาเนนการตามมาตรการเสรมสรางธรรมาภบาลเพอพฒนาภาพลกษณและประสทธภาพในการปฏบตงาน

ของหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในการทํางาน (Quality of work Life)
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