
ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ ผลการดําเนินงาน

1. รอยละความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการประเมิน

 CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง (ผลลัพธ)

≥ รอยละ 30 1. การดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เพื่อปองกันภาวะแทรกซอน ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ)

รอยละ 57.159

2. รอยละความสําเร็จในการแกไขปญหาที่พบจาก

การประเมินผูสูงอายุที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพแบบ

บูรณาการ (ผลลัพธ)

รอยละ 40 2. โครงการ กทม. ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

รอยละ 100

3. รอยละความสําเร็จของการใหบริการดานการ

รักษาผูปวยดวยระบบ โทรเวชกรรม 

(Telemedicine) (ผลลัพธ)

รอยละ 5 ของ

ผูปวย

กลุมเปาหมาย

3. การรักษาพยาบาล 

ดวยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

รอยละ 100

4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนบูรณาการ

เพื่อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณการ

ระบาดของโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา (ผลลัพธ) (สนพ.

เพิ่มเติมภายหลัง)

รอยละ 100 4. การจัดทําแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอม

รองรับสถานการณการระบาดโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา

รอยละ 100

5. รอยละของการรายงานผลกระทบตอสุขภาพจาก

มลพิษทางอากาศ (ผลลัพธ)

รอยละ 50 5. การจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝาระวังกลุมเสี่ยงจาก

มลพิษทางอากาศ

ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ) 

6. การพัฒนาระบบการเฝาระวังผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากมลพิษทางอากาศใน

โรงพยาบาล ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

รอยละ 100

6. รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอว

หรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ)

รอยละ 90 7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี

น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 

งบประมาณ 368,000.- บาท (ดําเนินการ)

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก COVID-19

7. รอยละของวัยรุนที่ตั้งครรภตอไดรับการฝาก

ครรภและคลอดอยางมีคุณภาพ (ผลลัพธ)

รอยละ 40 8. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและ

อนามัยเจริญพันธุที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

รอยละ 15.021

8. ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรอง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต)

≥ 11,250 ราย 9. การตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ในประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

18,966 ราย

9. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุม

ระดับน้ําตาลได (ผลลัพธ)

รอยละ 36 10. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เปน

โรคเบาหวาน ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

รอยละ 49.049

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รพจ. สนพ. ประจําป พ.ศ.2564

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานภารกิจตามนโยบายผูบริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)



ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รพจ. สนพ. ประจําป พ.ศ.2564

10. รอยละของผูปวยโรคความโลหิตที่ควบคุมระดับ

ความดันโลหิตได (ผลลัพธ)

รอยละ 36 11. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เปน

โรคความดันโลหิตสูง ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

รอยละ 76.213

11. อัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรคราย

ใหม (ผลลัพธ)

≥ รอยละ 88 12. การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

วัณโรคของ โรงพยาบาล ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ)

รอยละ 84.956

12. รอยละของความสําเร็จในการ ผานการตรวจ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- 

Accreditation) (ผลลัพธ)

รอยละ 100 13. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมใช

งบประมาณ (ดําเนินการ) 

รอยละ 100

13. รอยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่

นําไปใชในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ)

รอยละ 50 14. การเขารวมโครงการสัมมนาวิชาการประจําป 

ครั้งที่ 18 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

15. การสงเสริมสรางผลงานนวัตกรรม ผลงาน

วิชาการ และผลงานการทําวิจัยจากงานประจําสู

งานวิจัย (R2R)

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

รอยละ 100

14. รอยละความสําเร็จในการสงตอระหวาง

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ศูนยบริการ

สาธารณสุข และโรงพยาบาลนอกสังกัด

กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)

≥ รอยละ 95 16. การพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ

สาธารณสุขและโรงพยาบาล ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ)

รอยละ 100

15. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการ

ทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถ

ไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของขั้นพื้นฐาน

 (Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที 

(ผลลัพธ)

ขั้นสูง 

(Advanced) ≥

 รอยละ 30

17. การเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง เพื่อชวยเหลือ

ผูปวยฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

กรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

รอยละ 68.727

16. รอยละของโรงพยาบาลที่ผานเกณฑการประเมิน

 “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ระดับทองขึ้นไป (ผลลัพธ)

ผานการ

ประเมินระดับ

ทอง

18. การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล 

ในสังกัดสํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ) 

ไมมีการประเมิน

เนื่องจาก COVID-19

17. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองกลุมอาการ

ที่มีในผูสูงอายุ (ผลผลิต)

700 ราย 19. การตรวจคัดกรองกลุมโรคที่พบในผูสูงอายุ 

(Geriatric Syndrome) ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ)

300 ราย



ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รพจ. สนพ. ประจําป พ.ศ.2564

18. ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

รอยละ 100 20. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล (Mobile Lab) (รวมกับ

สํานักการแพทย)

รอยละ 100

19. ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน

ภาพรวม

รอยละ 75 21. การเบิกจายงบประมาณตามแผน รอยละ 83.506

20. ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล

ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

รอยละ 100 22. การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญ

ตอการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของโรงพยาบาล

 ในสังกัดสํานักการแพทย

รอยละ 100

องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ

ใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐเพื่อนําไปสูระบบราชการ 4.0

องคประกอบที่ 5 ศักยภาพการดําเนินการของหนวยงาน


	64

