
ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ ผลการดําเนินงาน

1. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา

บริการ: One Day Surgery) 

(ผลลัพธ)

รอยละ 100 1. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ one day 

surgery งบประมาณ 5,000,000.- 

รอยละ 100

2. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา

ศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อรองรับ

บริการรูปแบบใหมภายใตสถานการณ

โควิด 19 (ผลลัพธ)

รอยละ 100 2. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อ

รองรับบริการรูปแบบใหม

ไมใชงบประมาณ 

รอยละ 100

3.รอยละของผูรับบริการปรึกษา/

รักษาที่คลินิกมลพิษไดรับการดูแล

รักษา (ผลลัพธ)

รอยละ 60 3. โครงการคลินิกมลพิษทางอากาศ

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

รอยละ 100

4. ความสําเร็จในการจัดทําแผน

เตรียมความพรอมการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข

 (ผลผลิต)

1 ฉบับ 4. การจัดทําแผนเตรียมความพรอมการ

จัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและ

สาธารณสุขของ โรงพยาบาล ไมใช

งบประมาณ (ดําเนินการ)

รอยละ 100

5. รอยละผลงานวิจัย/ 

Innovation/R2R ที่นําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน (ผลลัพธ)

รอยละ 50 5. โครงการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ 

19 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

ไมใชงบประมาณ 

6. กิจกรรมการสงเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม/

R2R/Best Practice/Best Service สูการ

นําไปใช ไมใชงบประมาณ

รอยละ 100

6. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่

ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉิน

ขั้นสูง (Advanced) สามารถไดรับ

บริการภายใน 10 นาที และสวนของ

ขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถไดรับ

บริการภายใน 15 นาที (ผลลัพธ)

≥ รอยละ 30 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อ

ชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉิน 

ไมใชงบประมาณ 

(รพจ. ดําเนนการเฉพาะในสวนของขั้นสูง 

(Advance) เทานั้น)

รอยละ 38.95

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รพจ. สนพ. ประจําป พ.ศ.2565

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร



ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ ผลการดําเนินงาน
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7. รอยละของผูเขารวมโครงการ 

อวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลง

จากเดิม (ผลลัพธ)

รอยละ 70 8. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูที่มี

น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 

(งบประมาณ 64,915.-บาท) 

(เงินบํารุงรพ.) 

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ

การระบาดของโรค 

COVID-19

8. รอยละของสูงอายุที่อยูในภาวะ

พึ่งพิงและตองการการเยี่ยมบานหรือ

การดูแลแบบประคับประคองไดรับ

การบริการตามมาตรฐานที่

กรุงเทพมหานครกําหนด

ในมิติสุขภาพ (ผลลัพธ)

รอยละ 70 9. โครงการ กทม. ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง 

ไมใชงบประมาณ 

รอยละ 100

9. จํานวนศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทยของโรงพยาบาลในสังกัด

สํานักการแพทยผาน DSC (ผลผลิต) 

ปจจุบันมีศูนยที่ผานการประเมิน 

เฉพาะโรคหรือระบบ DSC คือ 

- ศูนยตรวจรักษาและผาตัดผานกลอง

 ผานการรับรอง DSC หัตถการผาตัด

ผานกลองสําหรับการผาตัดมดลูก 

การผาตัดเนื้องอกมดลูก และการ

ผาตัดถุงน้ําที่รังไข ระยะเวลารับรอง 

3 ป 2562 – 2565 

2 ศูนย 10. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู

การประเมินรายโรคหรือระบบ (DSC) 

งบประมาณ 63,010 บาท

- การตออายุการรับรองของหัตถการผาตัด

ผานกลองสําหรับการผาตัดมดลูก การผาตัด

เนื้องอกมดลูก และการผาตัดถุงน้ําที่รังไข 

งบประมาณ 63,010 บาท

- คลินิกเบาหวานครบวงจร 

(Comprehensive Diabetes Clinic) (ไมมี

คาใชจาย)

1 ศูนย (เบาหวาน)

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานภารกิจตามนโยบายผูบริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)
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10. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา

ศักยภาพ โรงพยาบาลเพื่อรองรับ

เทคโนโลยีดานสุขภาพและบริการ

รูปแบบใหม (ผลลัพธ)

รอยละ 100 11. โครงการศูนยสองกลองระบบทางเดิน

อาหารและโรคปอด GI endoscope และ 

bronchoscope 

งบประมาณ 38,400,000.- บาท

(เงินบํารุงรพ.) (ดําเนินการ) 

12. โครงการศูนยความเปนเลิศดานระบบ

ทางเดินปสสาวะ

งบประมาณ 37,000,000.- บาท

(เงินบํารุงรพ.) (ดําเนินการ) 

รอยละ 60

11. รอยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 

13 (ผลลัพธ)

รอยละ 20 13. กิจกรรมการพัฒนาความรวมมือ

ระหวางสํานักการแพทยและกระทรวง

สาธารณสุขในการดําเนินการตามตัวชี้วัด

เขตสุขภาพที่ 13

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

รอยละ 48

12. จํานวนหลักสูตรการเรียนการ

สอนแพทยประจําบาน และแพทย

ประจําบานตอยอด (ผลผลิต)

1 หลักสูตร

(เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 

หลักสูตร รวมทั้ง 

สนพ.)

14. โครงการพัฒนาและสรางเครือขาย

ความรวมมือการผลิตแพทย แพทยประจํา

บาน และแพทยประจําบานตอยอด ไมใช

งบประมาณ (ดําเนินการ) 

15. โครงการพัฒนาความรวมมือผลิตแพทย

รวมระหวางโรงพยาบาลกับ

สถาบันการศึกษา 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

รพจ. ดําเนินการ

ตามหลักสูตรเดิม

13. ความสําเร็จในการเสนอ

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน

รอยละ 100 16. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล 

รอยละ 100

องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากร
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14. (5.1) ความสําเร็จของการ

เบิกจายงบประมาณในภาพรวม

รอยละ 90 17. การเบิกจายงบประมาณตามแผน

(ขอมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 65)

รอยละ 79.606

15. (5.2) ความสําเร็จในการพัฒนา

และจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญ

ตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

รอยละ 100 18. กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บ

ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน

หรือการใหบริการของโรงพยาบาล

รอยละ 100

องคประกอบที่ 5 ศักยภาพการดําเนินการของหนวยงาน


	65

