บทที่ 1
สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

สภาพทั่วไป
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มี อานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค บริหารจัดการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจั ดการศึกษา ฝึ กอบรม และพัฒนาทางวิชาการแพทย์และการพยาบาล โดยมี
โรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบาบัดรักษาผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และปูองกันโรค
ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส่ว นราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบาบัดรักษาผู้ปุวย การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและปูองกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน
ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีจานวนเตียงรวมทั้งสิ้น 1,840 เตียง เปิดให้บริการ
แก่ประชาชนครอบคลุมจานวนเตียงในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ 7 ของจานวนเตียงในโรงพยาบาล
ภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง หมด โดยปี ง บประมาณ พ.ศ.2556 มี ป ระชาชนมาใช้ บ ริ ก ารผู้ ปุ ว ยนอกจ านวน
2,637,336 คน ผู้ปุวยใน จานวน 77,195 คน
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ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกาหนด
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 79) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพิ่มส่วนราชการใน
สังกัดส านั กการแพทย์ อีก 1 แห่ ง คือ โรงพยาบาลผู้สู งอายุบางขุนเทียน โดยมีอานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ให้บริการบาบัดรักษาผู้ปุวย งานเวชศาสตร์ผู้ สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและปูองกันโรค การฟื้นฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง ทาให้ปัจจุบัน
สานักการแพทย์มีส่วนราชการในสังกัดทั้งสิ้น 12 ส่วนราชการ ประกอบด้วยโรงพยาบาล 9 แห่ง ศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) กองวิชาการ และสานักงานเลขานุการ
อย่ างไรก็ตาม ในส่ ว นภารกิจทางด้านการศึกษายังคงเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสานักการแพทย์ ทั้งการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่ อง และการศึกษาหลังปริญญา
โดยสานักการแพทย์ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยทั้งสองฝุายได้ตกลงร่วมกันระดมทรัพยากรจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการดาเนินการและร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการดาเนินการและร่วมกันบริหารจัดการ
ในการผลิตแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรับใช้สังคมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยบาลกลาง และ
โรงพยาบลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัย มีศักยภาพและความพร้อม เป็นสถาบัน
ร่ วมผลิ ตแพทย์ โดยรั บผิ ดชอบในการจั ดการเรี ยนการสอนชั้ นคลิ นิ ก และได้ รั บการตรวจประเมิ นหลั กสู ตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต และสถาบันร่วมผลิตจากแพทยสภาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เรียบร้ อยแล้ว ซึ่งความ
ร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง ดังกล่าว จะช่วยให้มี
บุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การดูแลทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
สาหรับประชาชน และส่งเสริมให้โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาทางการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ซึ่งมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และสานักการแพทย์
ยังคงมีความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพในเขต
เมือง การรั บส่ งต่อผู้ ปุ ว ยเพื่อเข้ารั บ การรักษาในโรคเฉพาะทางหรือโรคที่มีความซับซ้อน และบริการทาง
การแพทย์เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือภารกิจทางด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์อีก
หน่วยงานหนึ่งคือ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริ ห ารจั ดการระบบบริ การการแพทย์ ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ งการ ให้
คาปรึ กษาแนะน าด้านปฏิบั ติการการแพทย์ฉุก เฉิน และให้ บ ริการสายด่ว นทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบิการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติและ
กรณีเสาธารณภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมายว่ าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงภัยจากการก่อการร้าย ศึกษา วิจัย จัดทาสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการด้านการเงินในระบบการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนสองหน่วยงานคือ กองวิชาการ และสานักงานเลขานุการ
โดยกองวิช าการมีห น้าที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับการวางแผน จัดทาแผนและโครงการพัฒ นาสาธารณสุข ของ
สานักการแพทย์ กากับติดตามการดาเนินโครงการพัฒนาสาธารณสุข ทาการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สร้างระบบเครือข่ายสาธารณสุข กาหนดนโยบายและบริหารจัดการเกี่ยวกับ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาบุคคลทั้งในและนอกสังกัดสานักการแพทย์
ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณาโครงการและผลงานทางวิชาการ ค้นคว้าเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข
และปฏิบัติห น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสานักการแพทย์ ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบั ติร าชการ ทั้งในด้านแผนงานบริ ห ารทั่ว ไป แผนงานบริการด้านการแพทย์ และแผนงานพัฒ นาด้า น
การแพทย์และอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้น 3,076,540,000 บาท (สามพันเจ็ดสิบหก
ล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) มีอัตรากาลังข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 6,422 คน
ดังนี้
ตารางที่ 1

อัตรากาลังบุคลากรในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (อัตราเต็ม)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สังกัด
สานักการแพทย์ (ผู้บริหาร)
สานักงานเลขานุการ
กองวิชาการ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
รวม

ข้าราชการ
5
60
24
11
860
899
877
238
237
205
258
396
26
4,096

ข้อมูล : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการ สานักการแพทย์
สารวจ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
15
2
3
0
20
22
370
153
429
186
326
141
75
70
65
23
60
25
61
73
65
133
0
12
1,489
837
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ทั้งนี้ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2557 ของสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นั้น ดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนปฏิบัติ
ราชการมีความครอบคลุมยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ.2556 – 2559
แผนปฏิบัติราชการสานักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2559) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจาปี พ.ศ.2557 รวมถึงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้นาแผนแม่บทการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2552 – 2556) มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยคานึงถึงความจาเป็น ความเหมาะสม สภาพแวดล้อม ตลอดจนงบประมาณที่จะใช้ เพื่อนาแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
จากการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบลในสังกัดสานักการแพทย์ พบว่า จานวนผู้มา
รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ โดยประชาชนที่มารับการรักษาประเภทผู้ปุว ย
นอกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ เมตาบอลิ
ซึม โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม โรคระบบหายใจ และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคใน
ช่องปาก ส่วนโรคที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ปุวยในสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่น ๆ โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและ
ภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรม โรคความดันโลหิตสูง โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่
เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคติดเชื้อ โรคเอดส์ โรคปอด
ไตวายระยะสุดท้าย และโรคมะเร็ง จะเห็นได้ว่า ภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาสาคัญในปัจจุบัน ยังคงเป็นโรคที่
เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมสุขภาพและเวชศาสตร์เขตเมือง ซึ่งหมายถึงการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
เฉพาะในเขตเมือง หรือชุมชนเมือง ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคม ความขัดแย้งในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความ
เสี่ยงจากสถานประกอบการ ที่พักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ
นอกเหนือจากโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เวชศาสตร์เขตเมืองแล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความสาคัญ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในระยะที่โครงสร้าง
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีหรือมากกว่า) มีจานวนเพิ่มขึ้น
จาก 1.21 ล้านคนในปี พ.ศ.2503 ไปเป็น 4.5 – 5.7 ล้านคนในปี พ.ศ.2543 โดยในปี พ.ศ.2552
ประเทศไทยมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 63,389,730 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 6,904,598 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจานวนประชากร 5,710,883 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 629,497 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2552) ประมาณการผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 11.00 และในปี พ.ศ.2563 คาดว่า
จานวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านคนตามลาดับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กาลังนาประเทศไทย
ไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (population aging) โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยทางาน
ลดลง ซึ่งการเปลี่ย นแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่า ง ๆ ทั้งในด้า นสุข ภาพและสังคม
จึง จาเป็น ต้องมีการเตรี ยมการในการจัดบริการทางการแพทย์สาหรับผู้สู งอายุที่ครบวงจร ทั้งทางด้านการ
ปู อ งกั น โรค การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การรั ก ษาพยาบาล และการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ ซึ่ ง การให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ าว
นอกเหนือจากบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว ยังเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ การฟื้นฟู
และส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ การเป็น สถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าตามกรอบ "ประชาคมอาเซียน" หรือเออีซี ในปี 2558 จะทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอย่างมาก ทั้งทางด้านบุคลากร การ
จัดระบบบริการทางการแพทย์ การแพร่ระบาดมากขึ้นของโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แฝงมากับการ
พัฒ นา และการเคลื่ อนย้ ายระหว่างประเทศ การลงทุนทางด้านสุ ขภาพ ฯลฯ จะต้องมีการวิเคราะห์ และ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนอาจทาให้ความ
ต้องการของผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์จากต่างชาติขยายตัว เกิดการแย่งทรัพยากรสาธารณสุขระหว่างคนไทย
และต่างชาติ ดังนั้น โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงควรเรียนรู้ เตรียมการรองรับ
และปูองกัน รวมถึงการพิจารณาผลกระทบในเชิงลบไว้ด้วย
อย่างไรก็ตาม การจัดบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานครและมาตรฐาน
การให้บริการ เป็น อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้ว น ดังจะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลในสังกัด
ส านัก การแพทย์ ทั้ ง 9 แห่ ง ยั ง มี ก ารกระจายตั ว ที่ ไ ม่ เ หมาะสมและไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
โดยเฉพาะพื้ น ที่ ท างฝั่ ง เหนื อของกรุ ง เทพมหานคร จึ งควรมี การพิ จ ารณาถึ งความเหมาะสมในการจัด ตั้ ง
โรงพยาบาลในพื้น ที่ดังกล่ าว ทั้งนี้ การขยายการให้ บริการทางการแพทย์จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรในการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีจานวน
ที่เพียงพอและเหมาะสมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นภาวะวิกฤติ
ฉุกเฉินที่สานั กการแพทย์ จาเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติดังกล่ าว รวมถึงการซ้ อมแผนเพื่อ
รองรับ การเกิดสถานการณ์อย่างจริงจั ง เป็นการเพิ่ มประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือ และการให้บริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เจ็บปุวยหรือ
ผู้ประสบภัย ได้รับความปลอดภัยสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐานทางการแพทย์
ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักการแพทย์ ได้ดาเนินการภายใต้กรอบการ
พั ฒ นากรุ ง เทพมหานครในปี ง บประมาณ พ.ศ.255 7 ที่ ก าหนดจุ ด ยื น ในการพั ฒ นาคื อ การท าให้
กรุงเทพมหานครเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น (Stronger Bangkok 2013) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยมี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักการแพทย์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรงเทพมหานครให้เป็มมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร
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บทที่ 2
การขับเคลื่อนสู่มหานครแห่งสุขภาพ
การพัฒ นากรุ งเทพมหานครให้ เป็นมหานครเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น (Stronger Bangkok
2013) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรุงเทพมหานครนั้น การสร้างสังคมแห่งสุขภาวะหรือมหานคร
แห่งสุขภาพดีและเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้
กรุงเทพมหานครบรรลุตามเปูาหมายดังกล่าว จึง จาเป็นต้องมีการดาเนินการอย่างจริงจัง ครอบคลุมตั้งแต่เกิด
จนถึงวัย สูงอายุ เพื่อให้ป ระชาชนมี สุ ขภาพร่ายกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การ
ขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสุขภาพนั้น จาเป็นต้องดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนของสังคม รวมถึงส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ทุกส่วนราชการ ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่
การมีระดับสังคมสุขภาวะที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์...
“เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
สร้างความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้เป็นผู้มีคุณค่า/ภูมิปัญญาของชุมชน
ให้บริการแบบองค์รวม
ส่งเสริมเครือข่ายบริการด้านการแพทย์ให้เข้มแข็ง
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากร งานวิชาการ การศึกษา และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์
1. มุ่งสร้างสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี
2. เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้มาตรฐานและมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ งานวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง
4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานโดยเน้นเวชศาสตร์
เขตเมือง และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาโรคอย่างมีคุณ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ลดความพิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมายหลัก
1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และประชาสั มพันธ์องค์กรให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับต่อสาธารณชน
2. มีการประสานงานเครือข่ายที่เป็นระบบ ประสานงานในองค์กร ลดขั้นตอนและมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
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3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองรับ และสนับสนุนการบริหารจัดการที่
ดีและการบริการที่มีคุณภาพ
4. ให้การดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม มีการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพ
5. มีระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับภัยพิบัติ
6. มีการพัฒนาวิชาการ วิจัย และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์เป็นสถาบันการศึกษาระดับหลังปริญญา
8. พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ และเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง การรั ก ษ าพยาบาลโรคเฉพาะทางใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในการมารับบริการทางการแพทย์
9. เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
10. มีการเตรียมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. ผู้สูงอายุได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
12. มีรูปแบบบริ การด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้งการดูแลสุขภาพ ส่งเสริม
ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการเป็นสถาบันอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสาหรับบุคลากร
และบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดหลัก
ตั ว ชี้ วั ด ตามภารกิ จ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก การแพทย์ ที่ ส นั บ สนุ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อบริการ
2. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
3. อัตราการตายของผู้ปุ วย โรคความดันโลหิตสูง (ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย
Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
4. อัตราการตายของผู้ ปุว ยโรคเบาหวาน (ผู้ ปุ ว ยเบาหวาน ที่ไ ม่มีภ าวะแทรกซ้อ น
Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
5. ร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
7. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
8. ร้อยละของความสาเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะ
ทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
9. ร้อยละของความสาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้า)
10. ระดับความสาเร็จของการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
11. ร้อยละของผู้เจ็บปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (ADVANCE)
ได้รับบริการภายใน 10 นาที ส่วนของขั้นพื้นฐาน (BASIC) ภายใน 15 นาที
12. จานวนบริการ/ช่องทางการให้บริการที่ได้รับการพัฒนา/ที่เพิ่มขึ้น
13. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
14. ร้อยละของความสาเร็จในการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
15. การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานทุก 15 วัน
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16. มีรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทางาน
ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business)
17. จานวนสาขาวิชาชีพทางสาธารณสุขในระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาต่อเนื่อง และ
ระดับการศึกษาหลังปริญญาที่มารับการฝึกอบรม โดยมีโรงพยาบาลเป็นสถาบันร่วมสอน
18. ร้อยละของผู้ ดูแลผู้ ปุวยและ/หรือผู้ ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ปุวยหรือ
ตนเองได้ถูกต้อง
19. ร้อยละของประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคที่สาคัญ
20. จานวนผลงานวิจัย / Innovation / R2R ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ในวารสาร
21. ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่กาหนด
22. ความสาเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
23. ร้อยละของบุ คลากรที่ปฏิบัติห น้าที่ในคลิ นิกผู้ สู งอายุได้รับการอบรมเฉพาะทางด้าน
ผู้สูงอายุ
24. ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ
25. ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดภารกิจประจาที่ดาเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557
1. จานวนสาขาวิชาชีพทางสาธารณสุขในระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาต่อเนื่อง และ
ระดับการศึกษาหลังปริญญาที่มารับการฝึกอบรม โดยมีโรงพยาบาลเป็นสถาบันร่วมสอน
2. ร้อยละของผู้ ดูแลผู้ ปุวยและ/หรือผู้ ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ปุวยหรือ
ตนเองได้ถูกต้อง
3. ร้อยละของประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคที่สาคัญ
4. จานวนผลงานวิจัย / Innovation / R2R ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ในวารสาร
5. ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่กาหนด
6. ความสาเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
7. ร้อยละของบุ คลากรที่ปฏิบัติห น้าที่ในคลิ นิกผู้ สู งอายุได้รับการอบรมเฉพาะทางด้าน
ผู้สูงอายุ
8. ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ
9. ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนการประชาสัมพันธ์
ตัว ชี้ วั ด ภารกิ จ สนั บ สนุ น มิ ติ ที่ 2 – 4 ตามแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีของสานักงาน ก.ก.
1. ระดับความสาเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยระบบ Lean
2. ร้อยละของความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
3. ร้อยละของความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
4. ร้อยละของความสาเร็จของการจัดทางบการเงินถูกต้อง
5. ร้อยละของความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจาปี 2556
ถูกต้อง
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6. ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8. ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
9. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
10. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
11. ร้อยละความสาเร็จของการนาองคืความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ
12. ร้อยละของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน
13. ร้อยละของความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
14. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงานลดลง
ตัวชี้วัดภารกิจที่ ดาเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนแม่บทการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร
1. จานวนครั้งในการดาเนินการทานุบารุงและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม
1.1 สถานการณ์และการประเมิน
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ ปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมือง โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสุขภาพ ได้แก่ โรคอ้วน โรค
ความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ รวมถึง สภาวะแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ ความ
แออัด ของประชากร ความเสี่ ย งจากสถานประกอบการ ที่พั กอาศั ย เด็ก วั ย รุ่น และผู้ สู ง อายุ โดยส านั ก
การแพทย์ยังคงให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคสาคัญที่ ปูองกันได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสในการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ในการทางาน และได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมเป็นเป็นอบ่างในการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิ ภาพต่อไป โดยในปี 2556 อัตราตายผู้ปุวยความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
ของประชาชนที่เข้ารรั บบริการในโรงพยาบาลสั งกัดสานักการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 0.047 และร้อยละ
0.031 ตามลาดับ
ในส่วนของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ภาวะอ้วนลงพุง รวมถึงการคัดกรอง
โรคที่สาคัญให้แก่ประชาชน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ โรคมะเร็งปาก
มดลู ก โรคมะเร็ ง เต้ า นม โรคมะเร็ ง ตั บ สามารถด าเนิ น การด้ ต ามเปู า หมาย โดยโรงพยาบาลในสั ง กั ด
สานักการแพทย์ได้ดาเนินการตรวจคัดกรองโรคแก่ประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ในกลุ่มประชาชนที่ขึ้น
ทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคมของโรงพยาบาลในสังกัด ได้ร้อยละ 23.04 และ
ยังคงให้ความสาคัญต่อการตรวจคัดกรองโรคที่สาคัญให้กับประชาชนต่อไป โดยเน้นเรื่องของการสร้างเสริม
สุขภาพควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล รวมถึงบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการมีสุขภาพดีที่สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง
ทั้ ง นี้ โรงพยาบาลในสั ง กั ด ส านั ก การแพทย์ ยั ง มี ก ารกระจายไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการขยายการให้บริการให้มีความครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ โรงพยาบาลในเขตดอนเมือง และพื้นที่ทางฝั่งตะวันออก ได้แก่ โรงพยาบาลในเขตคลองสามวา ทางฝั่งใต้
ได้แก่ โรงพยาบาลในเขตบางนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ที่กาลัง
เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ ” (Population aging) ทาให้กรุงเทพมหานครต้องมีการ
เตรี ยมการรองรั บ สภาวะดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลผู้ สู งอายุบางขุนเทียนขึ้น โดย
โรงพยาบาลดังกล่าวนอกจากจะให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาฃนทั่วไปในเขตบางขุนเทียนและเขต
ใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ ใน
การได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริ มสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจน
การบูรณการองค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุใน
อนาคต
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ในด้านการพั ฒ นาการให้ บริการแก่ประชาชน ทั้ง การผ่ านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน HA รวมถึงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครนั้น จาเป็นต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการพิจารณาเพิ่มศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้ว ต้องให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาหรือยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้มีมาตรฐานเทียบได้รับระดับสากล โดยในปี 2557
ยังคงเน้นในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่สามารถให้การรักษาพยาบาลหรือ บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและต่อเนื่อง ส่วนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนั้น โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ 8
แห่ง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HA เรียบร้อยแล้ว โดยโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ได้ผ่าน
การประเมินในปี 2556
สาหรับภารกิจด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาการบริการใน
ระบบ โดยจัดให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จุด ได้แก่ บริเวณใต้ทาง
ด่วนประชาชื่น และบริเวณใต้ทางด่วนรามอินทราตัดถนนลาดพร้าว 71 ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังต้องมีการ
ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยเป็นระยะ ๆ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบบริ การการแพทย์ ฉุ กเฉิน ในการช่ ว ยเหลื อผู้ เจ็ บปุ ว ยฉุก เฉิน สถานการณ์วิ กฤติ หรือ ภัย พิบั ติใ นเขต
กรุงเทพมหานครอีกด้วย
นอกเหนือจากการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ที่เน้นการพัฒนาระบบการบริการผู้ปุวยแบบ
องค์รวม โดยการส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้ว
กลุ่มผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เป็นอีกกลุ่ มหนึ่งที่ต้องมีการ
จัดบริการให้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล การพัฒนาศูนย์พิทั กษ์สิทธิเด็กและสตรีให้สามารถให้บริการผู้ถูกกระทาได้อย่างครบวงจรโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมเครือข่ายรองรับในการประสานการให้บริการ การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ใน
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
อย่างไรก็ตาม สิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กรสามารถพั ฒนาหรือก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างมั่นคง จาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง
ภารกิจทางด้านการศึกษา โดยการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลัง
ปริญญา (Post Graduate) ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรต่อไป
1.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด
พันธกิจ
1. พัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. สร้างความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้เป็นผู้มีคุณค่า/ภูมิปัญญาของชุมชน
3. ให้บริการแบบองค์รวม
4. ส่งเสริมเครือข่ายบริการด้านการแพทฺย์ให้เข้มแข็ง
5. พัฒนาบุคลากร งานวิชาการ การศึกษา และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับภัยพิบัติ
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วัตถุประสงค์
1. มุ่งสร้างสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี
2. เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้มาตรฐานและมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ งานวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง
4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับบริการสุขภาพที่ มีมาตรฐานโดยเน้นเวชศาสตร์
เขตเมือง และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาโรคอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ลดความพิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมาย
1. ให้การดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม มีการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพ
2. มีระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับภัยพิบัติ
3. มีการพัฒนาวิชาการ วิจัย และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์เป็นสถาบันการศึกษาระดับหลังปริญญา
5. พัฒนาความเป็นเลิศและเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางในสถานพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในการมารับบริการทางการแพทย์
6. เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
7. มีการเตรียมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. ผู้สูงอายุได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
9. มีรู ป แบบบริ การด้านสุ ขภาพแก่ผู้ สู งอายุอย่ างครบวงจร ทั้ งการดูแลสุ ขภาพ ส่ ง เสริ ม
ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการเป็นสถาบันอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสาหรับบุคลากร
และบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อบริการ
2. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
3. อัตราการตายของผู้ ปุว ย โรคความดันโลหิต สู ง (ผู้ปุวยความดันโลหิตสู งที่เสียชีวิตด้ว ย
Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
4. อัตราการตายของผู้ปุวยโรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic
Heart , CKD , Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
5. ร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
7. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
8. ร้อยละของความสาเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทาง
ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
9. ร้อยละของความสาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
10. ระดับความสาเร็จของการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
11. ร้อยละของผู้เจ็บปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (ADVANCE)
ได้รับบริการภายใน 10 นาที ส่วนของขั้นพื้นฐาน (BASIC) ภายใน 15 นาที

13

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

12. จานวนสาขาวิชาชีพทางสาธารณสุขในระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาต่อเนื่อง และ
ระดับการศึกษาหลังปริญญาที่มารับการฝึกอบรม โดยมีโรงพยาบาลเป็นสถาบันร่วมสอน
13. ร้อยละของผู้ ดูแลผู้ ปุวยและ/หรือผู้ ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ปุวยหรือ
ตนเองได้ถูกต้อง
14. ร้อยละของประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคที่สาคัญ
15. จานวนผลงานวิจัย / Innovation / R2R ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ในวารสาร
16. ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่กาหนด
17. ความสาเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
18. ร้อยละของบุ คลากรที่ปฏิบัติห น้าที่ในคลิ นิกผู้ สู งอายุได้รับการอบรมเฉพาะทางด้าน
ผู้สูงอายุ
19. ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ
1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคม และสวัดิการสังคมสงเคราะห์ ด้วยมาตรการ/
กลยุทธ์ ดังนี้
1.3.1.1 ส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
1.3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
1.3.2 พัฒนาภาวะสุขภาพ ด้วยมาตรการ/ กลยุทธ์ ดังนี้
1.3.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคสาคัญที่ปูองกันได้
1.3.2.2 พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ และเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาลโรคเฉพาะทางใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.3.2.3 เร่งรัดพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบ
วงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล
1.3.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉุกเฉิน และ
สถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3.2.5 พัฒนาระบบการบริการผู้ปุวยแบบองค์รวม โดยการส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
1.3.2.6 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
1.3.2.7 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานประจา
1.3.2.8 พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประขาคมอาเซียน
1.3.2.9 พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ข องโรงพยาบาลสั ง กั ด ส านั ก การแพทย์ ที่ มี
คุณภาพ
1.3.2.10 พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
1.3.2.11 สนับสนุนกลไกการรับส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
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1.3.3 พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางและสร้ า ง
กรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้
1.3.3.1 ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลังปริญญา
(Post Graduate)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร
1.1 สถานการณ์และการประเมิน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ ได้มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายช่องทางการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวก และช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้มากขึ้น ได้แก่ การเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ การให้บริการนัดหมายผ่านระบบ Internet การ
ปรับปรุ งระบบการให้บริการ ฯลฯ ให้มีความหลากหลาย นอกจากนี้ ยังต้องมีการเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดย
สานักการแพทย์ได้มีการดาเนินโครงการศูนย์ข้อมูลผู้ปุวยซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการให้บริการ การเป็นศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์ที่สามารถนาไปพัฒนาระบบการให้บริการที่เหมาะสม
ได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางขั้นตอนพัสดุ เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้ โรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การเสริมสร้างให้บุคลากรของสานักการแพทย์มีความพร้อม ทั้งด้านศักยภาพ
คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นประเด็นสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เนื่องจากสานัก
การแพทย์มีภาระงานค่อนข้างมาก จานวนผู้มารับบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การช่วยให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน ทั้งทางด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความสุขในการทางาน จะช่วยสนับสนุน
ให้บุคลากรเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
พันธกิจ
1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
2. มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากร งานวิชาการ การศึกษา และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. มุ่งสร้างสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี
2. เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้มาตรฐานและมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ งานวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง
4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานโดยเน้นเวชศาสตร์
เขตเมือง และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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เป้าหมาย
1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับต่อสาธารณชน
2. มีการประสานงานเครือข่ายที่เป็นระบบ ประสานงานในองค์กร ลดขั้นตอนและมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองรับ และสนับสนุนการบริหารจัดการที่
ดีและการบริการที่มีคุณภาพ
4. มีการพัฒนาวิชาการ วิจัย และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
5. มีการเตรียมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
1. จานวนบริการ/ช่องทางการให้บริการที่ได้รับการพัฒนา/ที่เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
3. ร้อยละของความสาเร็จในการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
4. การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานทุก 15 วัน
5. มีรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทางาน
ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business)
6. ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนการประชาสัมพันธ์
1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้
1.3.1.1 ขยายช่องทางการบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.3.2 เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้
1.3.2.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้บคุลากรมีความรัก ผูกพัน และภูมิใจ
ในองค์กร
1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารและพัฒนามหา
นคร ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้
1.3.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ
1.3.4 พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้
1.3.4.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เป็นที่ยอมรับ
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บทที่ 4
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2557 สานักการแพทย์เน้นการมีส่วน
ร่วมของส่วนราชการในสังกัดในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการมอบหมายความรับผิดชอบแก่
ส่วนราชการและดาเนินการในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ การด าเนิ น การตามแผนปฏิบั ติราขการ และการน าแผนไปสู่ การปฏิบัติ ใ ห้ บรรลุ ตาม
เปูาหมายที่กาหนด โดยครอบคลุมทั้งทางด้านสุขภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ต่าง ๆ รวมถึงการเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักการแพทย์ ให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการได้อย่างเหมาะสม มีการชี้แจงแนวทางในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักการแพทย์ ข้อสังเกต ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
อย่ างไรก็ต าม เพื่อ ให้ ก ารดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติร าชการส านัก การแพทย์บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ ได้กาหนดให้มีการประชุมติ ดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และผลการปฏิบัติราชการโดย
คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักการแพทย์ และการประชุมคณะผู้บริหารสานักการแพทย์เป็นระยะ ๆ
รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
1. การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่บุค ลากรของส านัก การแพทย์ ในการนาแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี พ.ศ.2557 ของสานักการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการเชิญ ประชุมผู้ที่รับผิดชอบหรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดาเนินงาน และกระจาย
ตัวชี้วัดลงสู่ส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ กาหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรม
ติดตามประเมินผล (Daily plans) การรายงานผลการปฏิบัติราชการรายไตรมาสและการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติราชการ
2. สานักการแพทย์ได้จัดทาผังแสดงความเชื่อมโยงโครงสร้างของแผนปฏิบัติราชการสานัก
การแพทย์ พ.ศ.2557 โดยให้ส่วนราชการในสังกัดจัดทาผังที่แสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกัน
3. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การน าแผนปฏิ บั ติ ร าชการไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารสานักการแพทย์และบุคลากรในสังกัด มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการดาเนินการตามแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการ
กากับ ติดตามผลสัมฤทธ์ของการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงการสนับสนุนการดาเนินงานแก่
ส่วนราชการเป็นระยะ ๆ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของกลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสานักการแพทย์ เพื่อจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและมี
การติดตามผลแผนบริหารความเสี่ ยงตามกลยุทธ์ของสานักการแพทย์ รวมถึงการประเมินผลสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของสานักการแพทย์
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5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสานักการแพทย์ประจาปี
พ.ศ.2556 โดยรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของสานักการแพทย์ จาก
โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plan) และรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส เสนอต่อ
ผู้บริหารสานักการแพทย์

ตารางที่ 1 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามภารกิจของสานักการแพทย์
วิสยั ทัศน์ของสานักการแพทย์ : เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ”
1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ให้เป็นมหานครแห่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม

1. สร้างเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว
สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
(ย4/ป4.2)

กลยุทธ์
ส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก
กลางวัน
ส่งเสริมให้ประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคสาคัญที่ปูองกันได้

2. พัฒนาภาวะสุขภาพ
(ย4/ป4.4)

พัฒนาความเป็นเลิศและเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชน
แบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการช่ว ยเหลื อผู้ เจ็บปุว ย
ฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร
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1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1) ต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
เพื่อเป็นต้นแบบด้าน
การบริหารมหานคร

กลยุทธ์

1. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน
(ย.5/ป5.2)

ขยายช่องทางการบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

2. เสริมสร้างให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้าน
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความ
ภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้
น่าอยู่ยั่งยืน
(ย5/ป5.3)

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้บุคลากรมีความรัก ผูกพัน
และภูมิใจในองค์กร

3. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหาร
และพัฒนามหานคร
(ย5/ป5.7)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
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1.2 ภารกิจประจา (มิติที่ 1)

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ให้เป็นมหานครแห่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสร้าง
กรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ย.4/ป4.1)

ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลัง
ปริญญา (Post Graduate)
พัฒนาระบบการบริการผู้ปุวยแบบองค์รวม โดยการส่งเสริม ปูองกัน รักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาภาวะสุขภาพ
(ย4/ป4.4)

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานประจา
พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ที่
มีคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
สนับสนุนกลไกการรับส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
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1.2 ภารกิจประจา (มิติที่ 1) ต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
เพื่อเป็นต้นแบบด้าน
การบริหารมหานคร

1. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
(ย.5/ป5.8)

กลยุทธ์

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เป็นที่ยอมรับ
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ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการดาเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2557

ตาราง 2 ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของสานักการแพทย์ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

1. สร้างเสริมความเข้มแข็งของ ส่งเสริมระบบและการจัดบริการ 1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ครอบครัว สังคม และ
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ผู้ใช้บริการสวัสดิการและ
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และ
สังคมสงเคราะห์ที่มีต่อ
ผู้ด้อยโอกาส
บริการ

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
นิยาม
1. การพัฒนาระบบบริการ
- ความพึงพอใจ หมายถึง ความ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและ
พึงพอใจต่อบริการของศูนย์
สตรี (8 รพ./รพต.)
พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีของ 2. สัปดาห์รณรงค์ยุติความ
โรงพยาบาลในสังกัดสานัก
รุนแรงต่อเด็กและสตรีเฉลิม
การแพทย์
พระเกียรติ (รพต.)
- ผู้ใช้บริการ หมายถึง
ผู้ใช้บริการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
และสตรีของโรงพยาบาลใน
สังกัดสานักการแพทย์
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
ร้อยละ 75
วิธีคานวณ
จานวนผู้รับบริการศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็กและสตรีที่ ตอบแบบ
สอบถามความพึงพอใจในระดับ
ดีและดีมาก คูณ 100 หารด้วย
จานวนผู้รับบริการศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็กและสตรีที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
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กลยุทธ์หลัก
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับ
เลี้ยงเด็กกลางวัน
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นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
2. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กน่า นิยาม
3. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่คู่นมแม่ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่
อยู่คู่นมแม่ (Breast
นมแม่ของกรุงเทพมหานคร
เกณฑ์มาตรฐาน
Feeding Day Care)
หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่
เพื่อให้ได้รับการรับรองตาม
ใช้ประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นม
เกณฑ์มาตรฐาน (รพล.)
แม่ของโรงพยาบาลในสังกัด สานัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 6
ด้าน ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3. ด้านบริการอาหารสะอาด
ปลอดภัย
4. ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและ
ปลอดภัย
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ค่าเปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 100 (รพล.)
วิธีคานวณ
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน คูณ 100 หาร
ด้ว ยจานวนศูนย์เด็กเล็กฯที่เข้า
รับการประเมินทั้งหมด
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2. พัฒนาภาวะสุขภาพ

กลยุทธ์หลัก
ส่งเสริมให้ประชาชนลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค
สาคัญที่ปูองกันได้

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
3. อัตราการตายของผู้ปุวย
โรคความดันโลหิตสูง
(ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
ที่เสียชีวิตด้วย
Intracerebral
Haemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke)

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
นิยาม
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
หมายถึง ผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่เสียชีวิตใน
โรงพยาบาลสังกัดสานัก
การแพทย์ด้วย Intracerebral
Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
4. การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง (9 รพ./รพส.)

ค่าเปูาหมาย/ผลสัมฤทธ์
< ร้อยละ 3.3
วิธีคานวณ
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิต
ด้วย Intracerebral
Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke หารด้วย
จานวนผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มารับการรักษาในปี งบประมาณ
เดียวกัน คูณ 100
4. อัตราการตายของผู้ปุวย
นิยาม
5. การพัฒนาคุณภาพระบบ
โรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวาน ผู้ปุวยโรคเบาหวาน หมายถึง
บริการประชาชนที่เป็น
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มารับการ
โรคเบาหวาน (9 รพ./
Ischemic Heart , CKD , รักษาในโรงพยาบาลสังกัด
รพต.)
Stroke) ที่เข้ารับการรักษาใน สานักการแพทย์และได้รับการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

25
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
โรงพยาบาลสังกัดสานัก
การแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และ
เสียชีวิตโดยไม่มีภาวะ Ischemic
heart , Chronic kidney
disease , Stroke ร่วมด้วย

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
< ร้อยละ 5
วิธีการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่เสียชีวิตด้วย
โรคเบาหวานที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนของ Ischemic
heart , Chronic kidney
disease , Stroke ร่วมด้วย หาร
ด้วย จานวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการรักษาใน
ปีงบประมาณเดียวกัน คูณ 100

5. ร้อยละความสาเร็จของการ
รักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้น

นิยาม
อัตราผลสาเร็จในการรักษา

6. การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ทะเบียนรักษา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ผู้ปุวยวัณโรค (Success Rate)
มาจากอัตราการรักษาหาย
(Cure Rate) และรักษาครบ
(Complete Rate)

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
วัณโรคของโรงพยาบาลใน
สังกัดสานักการแพทย์
(8รพ./กว.)

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
≥ร้อยละ 87
วิธีการคานวณ
อัตราผลสาเร็จในการรักษา
เท่ากับจานวนผู้ปุวยที่รักษาหาย
(ผู้ปุวยใหม่เสมหะบวก) รวมกับ
จานวนผู้ปุวยที่รักษาครบ (ผู้ปุวย
ใหม่เสมหะบวก)ที่ขึ้นทะเบียน
รักษาตั้งแต่รอบที่ 1-4 /2556
หารด้วย จานวนผู้ปุวยที่ขึ้น
ทะเบียน (ผู้ปุวยใหม่เสมหะบวก)
หารด้วยจานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะ
บวกที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในรอบ
ดังกล่าว คูณ 100

6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ นิยาม
อ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI - ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง

7. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนที่มี

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ลดลงจากเดิม

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
หมายถึง บุคลากรในสังกัด
สานักการแพทย์และหรือ
ประชาชนทั่วไป
- รอบเอว หรือ BMI ลดลง
หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการที่
วัดรอบเอวหรือ BMI หลังเข้า
ร่วมโครงการลดลงจากก่อน
เข้าร่วมโครงการ

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
น้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
(8 รพ./รพจ.)

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
ร้อยละ 75
วิธีคานวณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลง
พุงที่มีรอบเอวหรือBMI ลดลง
คูณ 100 หารด้วยจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง
ทัง้ หมด

พัฒนาความเป็นเลิศและเพิ่ม
การเข้าถึงการรักษาพยาบาล

7. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึง นิยาม
- ความพึงพอใจระดับ “มาก”
พอใจระดับ “มาก” ใน

8. กิจกรรมสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

โรคเฉพาะทางในสถานพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร

บริการรักษาพยาบาลของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของ
กรุงเทพมหานคร

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ขึ้นไปของผู้ใช้บริการศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ของ
กรุงเทพมหานครที่มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 ตามแบบ
ประเมินความพึงพอใจสานัก
การแพทย์
- ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
หมายถึง
1. ศูนย์จักษุวิทยา
2. ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
3. ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ์
4. ศูนย์เบาหวาน
5. ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัด
ผ่านกล้อง
6. ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
7. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
และสมองเสื่อม
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
ร้อยละ 80
วิธีการคานวณ
จานวนแบบสอบถามที่มีคะแนน

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ความเป็นเลิศทางการแพทย์
(รพก. รพต. รพจ.)
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

8. ร้อยละของความสาเร็จใน
การยกระดับศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ด้านโรค
เฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ของสานักการแพทย์
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ความพึงพอใจในระดับมากของ
ผู้ใช้บริการศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ของ
กรุงเทพมหานครหารด้วย
จานวนแบบสอบถามความพึง
พอใจทั้งหมดในช่วงเวลา
เดียวกัน คูณ 100
นิยาม
9. การพัฒนาและขยายศูนย์
คุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง
ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
(รพก. รพต. รพจ.)
ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์
ในระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อย 5
ใน 10 ข้อ ประกอบด้วย
- บุคลากร
มีบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์
- สถานที่/คลินิกเฉพาะครบ
วงจร
มีการให้บริการคลินิกเฉพาะ
โรคครบทุกสาขาที่จาเป็น
- เครื่องมือ / ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

-

-

-

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์
สหสาขาวิชาชีพในองค์กร
มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ
ศูนย์กลางการให้บริการและ
เครือข่ายการส่งต่อ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
และเครือข่ายการส่งต่อจาก
โรงพยาบาลในเครือข่าย
(สนพ./สนอ)
ศูนย์กลางการฝึกอบรม /
หลักสูตรได้รับการยอมรับ
เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์
หลักสูตรระยะสั้นหรือเป็น
สถาบันสมทบ
ความสาเร็จของการรักษา
สามารถให้การรักษาโรคที่
ซับซ้อนได้แต่ไม่ครบถ้วน
ศูนย์กลางข้อมูลผู้ป่วย
มีศูนย์กลางเก็บรวบรวม
ข้อมูลแหล่งเดียว
จานวนผลงานวิจัยที่ชี้นา
สังคม

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ให้บริการประชาชนแบบครบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

9. ร้อยละของความสาเร็จใน
การผ่านการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
นาเสนอหรือตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เครือข่ายกับองค์กรวิชาชีพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับสานัก (Inter hospital
Conference)
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
≥ ร้อยละ 85
วิธีคานวณ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านโรคเฉพาะทางคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ของสานักการแพทย์ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 5 ใน 10 ข้อ ใน
แต่ละปี คูณ 100 หารด้วย
จานวนศูนย์ทั้งหมด

นิยาม
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

10.การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
(8 รพ./รพท.รพล.รพร.)
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
วงจร และมีคุณภาพเทียบได้กับ
โรงพยาบาล (ซ้า)
ผ่านการรับรองคุณภาพตาม
11.โครงการประชุมวิชาการ
มาตรฐานสากล
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
เครือข่ายโรงพยาบาล
สุขภาพ โดยรับการตรวจประเมิน
คุณภาพ (8 รพ./รพต.)
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือ
พร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล โดยส่ง
หนังสือขอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลไปยังสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์กรมหาชน) เพื่อกาหนดวัน
เข้าตรวจประเมิน
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
ร้อยละ 100 (รพท.รพล.รพร.)
วิธีการคานวณ
โรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์ที่ขอรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลฯ คูณ 100 หาร
ด้วย โรงพยาบาลที่ยังไม่รับการ
ตรวจประเมิน
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
10. ระดับความสาเร็จของการ นิยาม
12. การจัดประชุมวิชาการ
การแพทย์ฉุกเฉินในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
ความสาเร็จของการจัดการภาวะ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินและ
การแพทย์และสาธารณสุข ฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
ประจาปี 2557 (ศบฉ)
กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
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กลยุทธ์หลัก
สถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
สาธารณสุข หมายถึง มีการ
13. การอบรมหลักสูตรเวชกร
ประเมินความครอบคลุมกิจกรรม
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน EMT
ทางการแพทย์ในการเผชิญเหตุ สา Basic (ศบฉ)
ธารณภัยและภัยพิบัติ
14. การอบรมหลักสูตรพยาบาล
(สาธารณภัยที่มีผู้เจ็บปุวยมาก
กู้ชีพ EMS Nurse (ศบฉ)
กว่า 10 คน ได้รับการประเมิน 15. โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการ
ความครอบคลุมกิจกรรมทาง
ทางการแพทย์กรณีเผชิญ
การแพทย์ในการเผชิญเหตุไม่
เหตุสาธารณภัย (ศบฉ.)
น้อยกว่า 8 กิจกรรม) โดยศูนย์
ประสานงานและสั่งการทาง
การแพทย์ในเหตุสาธารณภัย
ศูนย์เอราวัณ ประกอบด้วย
1. การเตรียมความพร้อม
- มีแผนรองรับสาธารณภัย
- การเตรียมการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านปฏิบัติการ
ในเหตุสาธารณภัยแก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
ระบบ
- มีการเตรียมความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์
- ความพร้อมด้านการสื่อสาร
- มีการจัดการซ้อมปฏิบัติการ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
2. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
- มีแนวทางปฏิบัติที่สามารถ
ลงสู่การปฏิบัติจริง การ
ประสานการแจ้งเหตุ และ
- หน่วยงานทางการแพทย์เข้า
ร่วมปฏิบัติการที่เหมาะสม
- การเข้าปฏิบัติการทาง
การแพทย์สนับสนุนการ
เผชิญเหตุ
- การจัดบริการทาง
การแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุที่
เหมาะสม
- การบริหารจัดการทาง
การแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุที่
เหมาะสม
- การประสานงาน่าวมกับ
ศูนย์ประสานงานทางการ
แพทย์เหมาะสม
- การจัดส่งบุคลากรเข้า
สนับสนุนการปฏิบัติการ
เหมาะสม
- การลาเลียงผู้เจ็บปุวยตาม
ความรุนแรงของผู้เจ็บปุวย
- การนาส่งผู้เจ็บปุวยไปยัง

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
สถานพยาบาลที่เหมาะสม
ตามความรุนแรงของผู้
เจ็บปุวย
3. ขั้นฟื้นฟู
- มีการรายงานการปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ในเหตุ
สาธารณภัยตามลาดับชั้น
- มีการติดตามและรายงาน
สภาวะผู้เจ็บปุวยจากเหตุสา
ธารณภัย

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
ร้อยละ 80
วิธีการคานวณ
จานวนสาธารณภัยที่มีการ
ประเมินความครอบคลุม
กิจกรรม > 8 กิจกรรม หารด้วย
จานวนสาธารณภัยที่มีผู้บาดเจ็บ
มากกว่า 10 คน คูณ 100
11. ร้อยละของผู้เจ็บปุวยวิกฤติ
ฉุกเฉินที่ขอรับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง
(ADVANCE) ได้รับบริการ

นิยาม
ผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินที่เป็นบริการพื้นฐาน

16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้
เจ็บปุวยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
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กลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ภายใน 10 นาที ส่วนของ ได้รับบริการภายใน 15 นาที
กรุงเทพมหานคร (ศบฉ.)
ขั้นพื้นฐาน (BASIC)
ส่วนที่เป็นบริการขั้นสูง ได้รับ 17. โครงการศูนย์บริการการ
ภายใน 15 นาที
บริการภายใน 10 นาที
การแพทย์ฉุกเฉินเฉฃิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
เจ้าอยู่หัว เนื่องในอากาสพ
ร้อยละ 40
ระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
วิธีคานวณ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับบริการขั้น
ธันวาคม 2554
พื้นฐานภายใน 15 นาที บวก
ด้วยจานวนผู้ปุวยที่รับบริการขั้น
สูงภายใน 10 นาที หารด้วย
จานวนผู้ปุวยที่ขอรับบริการ
ทั้งหมด คูณ 100
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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1. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่
ประชาชน

กลยุทธ์หลัก
ขยายช่องทางการบริการให้มี
ความหลากหลาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
12. จานวนบริการ/ช่องทางการ นิยาม
ให้บริการที่ได้รับการ
- บริการ หมายถึง บริการทาง
พัฒนา/ที่เพิ่มขึ้น
การแพทย์ เช่น คลินิกนอก
เวลา คลินิกพิเศษ คลินิก
เฉพาะโรค คลินิกให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพ เป็นต้น
- ช่องทางการให้บริการ
หมายถึง วิธีการเข้าถึงบริการ
เช่น internet โทรศัพท์ การ
เหลื่อมเวลานัด ระบบนัด
ไปรษณียบัตร การให้บริการ
นอกเวลาทาการ/นอกสถานที่
เป็นต้น
- ที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง
ช่องทางที่มีการปรับปรุง
พัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงให้ดี
ขึ้นหรือเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
12 ช่องทาง/บริการ
วิธีคานวณ
นับจานวนบริการ/ช่องทางการ
ให้บริการที่ได้รับการพัฒนาที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (นับรวมทุก

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
18.กิจกรรมการขยายช่อง
ทางการบริการให้ประชาชน
(8 รพ./รพก.)
19.โครงการโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (สก.)
20. โครงการจัดตั้งโรงพยาบาล
ในเขตดอนเมือง (สก.)
21.โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาล
หนองจอก (รพว.)
22.โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ
(Trauma Center) และ
ศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธ
ชีวภาพ (รพส.)

38
ประเด็นยุทธศาสตร์
2. เสริมสร้างให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความ
พร้อมทั้งด้านศักยภาพ
คุณภาพชีวิต และความ
ภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้น่าอยู่
ยั่งยืน

กลยุทธ์หลัก
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานครให้บุคลากรมี
ความรัก ผูกพัน และภูมิใจใน
องค์กร

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
โรงพยาบาล)
13. ร้อยละของบุคลากรมีความ นิยาม
พึงพอใจต่อองค์กรอยู่ใน
- ความพึงพอใจต่อองค์กร
ระดับดี
หมายถึง ผลที่ได้จากการที่
บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน
องค์กร โดยทัศนคติด้านบวก
จะแสดงให้เห็นสภาพความพึง
พอใจและทัศนคติด้านลบจะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึง
พอใจ
- ระดับน้าหนักของความพึง
พอใจ คือ
5 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ
เห็นด้วยมากที่สุด
4 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ
เห็นด้วยมาก
3 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ
ปานกลาง
2 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ น้อย
1 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ
น้อยที่สุด
- ระดับดี หมายถึง ความพึง
พอใจด้านบวกที่มีค่าน้าหนัก
ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป และความพึง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
23.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร (Happy Work
Place) (ทุกส่วนราชการ/
สก.)
24.ประชุมใหญ่ทางวิชาการ
ประจาปีครบรอบ 116 ปี
โรงพยาบาลกลาง (รพก.)
25.ประชุมใหญ่วิชาการ
พยาบาลประจาปี (รพก.)
26.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติการ
พยาบาลการช่วยชีวิตขั้นสูง
(รพก.)
27.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การกู้ชีพทารกแรกเกิด
(รพก.)
28.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประเมินผลงานด้านการ
ปูองกันและควบคุมการ ติด
เชื้อในโรงพยาบาล(รพก.)
29.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพยาบาลผู้ปุวย
วิกฤต(รพก.)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
พอใจด้านลบ ที่มีค่าน้าหนัก
ตั้งแต่ 2 ลงไป
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์
ระดับปานกลางขึ้นไป
(ร้อยละ 75)
วิธีคานวณ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
หาร 5 คูณ 100

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
30.พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านเด็กและสตรี
(รพก.)
31. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย (รพก.)
32.การอบรม เรื่องการ
พยาบาลผู้ปุวยวิกฤต (รพต.)
33. ประชุมวิชาการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อประจาปี
2557 (รพต.)
34.ประชุมวิชาการประจาปี
2557(รพต.)
35.โครงการ สัมมนาวิชาการ
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
ประจาปี 2557 4th
Bangkok Annual
Congress in Minimally
Invasive Surgery (BMIS
2014) (รพจ.)
36.โครงการอบรมการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย (รพจ.)
37.การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
(ผู้ใหญ่)แก่บุคลาการทาง
การแพทย์ (รพจ.)
38.การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
ผู้ปุวยเด็กและทารกแรกเกิด
(รพจ.)
39.การปฐมนิเทศบุคลากร
บุคลากรใหม่ทางการ
พยาบาล(รพจ.)
40.โครงการอบรมวิชาการ
เรื่อง "การให้ความรู้ในเรื่อง
โรคหัวใจในผู้ใหญ่และเด็ก"
(รพจ.)
41.การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพ (รพท.)
42.การประชุมวิชาการประจาปี
โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ฯ (รพท.)
43.การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ระงับเพลิงไหม้และอพยพ
หนีไฟ (รพท.)
44.การอบรมปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (รพท.)
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
45.การประชุมวิชาการด้าน
เภสัชกรรม (รพท.)
46.อบรมการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
(รพว.)
47.การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
(รพว.)
48.โครงการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงพยาบาล
(รพล.)
49.การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
(รพล.)
50.การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(รพล.)
51.โครงการอบรมการช่วยฟื้น
คืนชีพในผู้ใหญ่ (รพร.)
52.โครงการการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การรับ
อุบัติภัยหมู่ (รพร.)
53.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ด้านการปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อ (รพร.)
54.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ (รพร.)
55.ประชุมวิชาการประจาปี
2557 (รพร.)
56.การประชุมวิชาการประจาปี
(รพส.)
57.การฝึกอบรมซ้อมแผนรับ
อุบัติภัยกลุ่มชน(รพส.)
58. การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (รพส.)
59.การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้น (รพส.)
60.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการซ้อมแผนอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล (รพส.)
61. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
ผู้ปุวยใช้เครื่องช่วยหายใจ
(รพส.)
62.การสัมมนาวิชาการประจาปี

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการ
บริหารและพัฒนามหานคร

กลยุทธ์หลัก

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

14. ร้อยละของความสาเร็จใน
การมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการ

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
นิยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริการ หมายถึง อุปกรณ์
โปรแกรมสาเร็จรูป โปรแกรม
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
(HIS) รวมทั้งระบบเครือข่าย
เพื่อใช้ในการสนับสนุนงาน
ให้บริการประชาชนในด้านการ
รักษาพยาบาล
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 35
วิธีการคานวณ
ความสาเร็จตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
ระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวยที่กาหนด
มี 30 ขั้นตอนและดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คือ
ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 10
ดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการทั้งด้าน

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ครั้งที่ 12 สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร (กว.)
63. โครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์ข้อมูลผู้ปุวย (กว.)
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบ
เครือข่าย และอุปกรณ์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง(ปรับเป็นเทคโนโลยี
ทีเ่ ป็นปัจจุบัน) คิดเป็นร้อยละ 5
- ขั้นตอนที่ 2 หาข้อมูลด้านราคา
เพื่อกาหนดกรอบงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 10
- ขั้นตอนที่ 3 เชิญบริษัท ฯ
ต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลประกอบ
กับข้อมูลขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
คิดเป็นร้อยละ 15
- ขั้นตอนที่ 4 จัดทาโครงการ
และรายละเอียดโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 20
- ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติ
หลักการจากคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมการ
นาเทคโนโลยีมาใช้งาน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22
- ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมการ
นาเทคโนโลยีมาใช้งาน
รับรองรายงานการประชุม

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
และส่งรายงานให้
สานักการแพทย์ทราบ
คิดเป็นร้อยละ 22
- ขั้นตอนที่ 7 ขออนุมัติ
โครงการ เปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการและรายละเอียด
งบประมาณของโครงการ
ผ่านสานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
คิดเป็นร้อยละ 22
- ขั้นตอนที่ 8 ผู้มีอานาจ
(ผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร)
อนุมัติโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 25
- ขั้นตอนที่ 9 ประชุม
คณะกรรมการกาหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และ
ร่างเอกสารการประมูล เพื่อ
พิจารณากาหนดร่าง ฯ และ
นาเสนอขอความเห็นชอบ
คิดเป็นร้อยละ 30
- ขั้นตอนที่ 10 ผู้อานวยการ
สานักการแพทย์ให้ความ
เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(TOR) และร่างเอกสารการ
ประมูล คิดเป็นร้อยละ 35
และขั้นตอนที่ต้องดาเนินการ
ต่อเนื่องคือขั้นตอนที่ 11
ถึงขั้นตอนที่ 30
- ขั้นตอนที่ 11 ลงประกาศร่าง
TOR ทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครั้งที่ 1
(ถ้ามี) คิดเป็นร้อยละ 40
- ขั้นตอนที่ 12 เสนอขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดซื้อตาม
โครงการฯ โดยวิธีประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
คิดเป็นร้อยละ 40
- ขั้นตอนที่ 13 ลงประกาศร่าง
TOR ทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ครั้งที่ 2 (ถ้ามี) คิดเป็น

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ร้อยละ 40
- ขั้นตอนที่ 14 เสนอขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดซื้อตาม
โครงการฯ โดยวิธีประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
คิดเป็นร้อยละ 40
- ขั้นตอนที่ 15 ลงประกาศร่าง
TOR ทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครั้งที่ 3
(ถ้ามี) เนื่องจากครั้งที่ 2
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สานักการคลังมีข้อพิจารณา
และเสนอแนะและปลัด
กรุงเทพมหานครสั่งการให้
พิจารณาดาเนินกาทบทวน
ร่าง TOR และร่างประกาศฯ
ตามที่สานักการคลังเสนอ
คิดเป็นร้อยละ 40
- ขั้นตอนที่ 16 ลงประกาศร่าง

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
TOR ทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครั้งที่
4 (ถ้ามี) เนื่องจากมีบริษัท
ทักท้วง คิดเป็นร้อยละ 45
- ขั้นตอนที่ 17 เสนอขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดซื้อตาม
โครงการฯ โดยวิธีประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
(ถ้ามี) คิดเป็นร้อยละ 45
- ขั้นตอนที่ 18 ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดซื้อตาม
โครงการฯ โดยวิธีประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และขอ
อนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์)
คิดเป็นร้อยละ 50
- ขั้นตอนที่ 19 คณะกรรมการ

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

49
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงประกาศ
เชิญชวนทางเว็บไซต์
คิดเป็นร้อยละ 52
- ขั้นตอนที่ 20 ฝุายการคลัง
ขาย/แจกจ่ายแบบ
คิดเป็นร้อยละ 55
- ขั้นตอนที่ 21
คณะกรรมการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับ
ซองข้อเสนอด้านเทคนิค
คิดเป็นร้อยละ 60
- ขั้นตอนที่ 22
คณะกรรมการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาและแจ้งผลการ
คัดเลือกเบื้องต้นและแจ้ง
ฝุายการคลังเพื่อคัดเลือก
ตลาดกลาง
คิดเป็นร้อยละ 65
- ขั้นตอนที่ 23
คณะกรรมการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แจ้ง
กาหนดวันประมูล

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
คิดเป็นร้อยละ 65
- ขั้นตอนที่ 24 ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาเข้าเสนอราคาใน
ระบบการประมูล (เคาะ
ราคา) และคณะกรรมการ
พิจารณารับข้อเสนอ
คิดเป็นร้อยละ 68
- ขั้นตอนที่ 25
คณะกรรมการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุป
มติผู้เสนอราคาต่อผู้มี
อานาจสั่งซื้อสั่งจ้างคิดเป็น
ร้อยละ 70
- ขั้นตอนที่ 26 ผู้มีอานาจ
สั่งซื้อสั่งจ้างพิจารณาอนุมัติ
ซื้อ/จ้าง คิดเป็นร้อยละ 72
- ขั้นตอนที่ 27 ฝุายนิติกร
จัดทาร่างสัญญาและตรวจ
ร่างสัญญา
คิดเป็นร้อยละ 75
- ขั้นตอนที่ 28 ทาสัญญากับ
บริษัทผู้รับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 80
- ขั้นตอนที่ 29 บริษัทเข้า

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ
(Best Service Organization)
ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

15. ผลคะแนนการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่กาหนด
(ผลลัพธ์)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ดาเนินการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ตามสัญญา
คิดเป็นร้อยละ 80
- ขั้นตอนที่ 30 กรรมการ
ตรวจรับการจ้างตรวจรับ
แล้วถูกต้องตามTOR
คิดเป็นร้อยละ 100
นิยาม
64. การพัฒนาเว็ปไซด์ของ
1. หน่วยงาน หมายถึง
หน่วยงาน (ทุกส่วน
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ราชการ/กว.)
ระดับสานัก สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สานักงานเลขา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการใน
สังกัดสานักปลัด
กรุงเทพมหานคร และสานักงาน
เขต รวม 77 หน่วยงาน
2. เว็บไซต์ หมายถึง
เว็บไซต์ของ กรุงเทพมหานคร
(www.bangkok.go.th) หรือ
เว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทาขึ้นและ
Link มายังเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร
3. ข้อมูลบนเว็บไซต์
หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานที่ให้บริการบนเว็บ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ไซด์ ประกอบด้วย
3.1 ปฏิทินกิจกรรม
หมายถึง แผนงาน/โครงการที่
หน่วยงานจะดาเนินการในแต่ละ
เดือนล่วงหน้า โดยต้องมีการลง
ปฏิทนิ กิจกรรมที่หน่วยงานจะ
ดาเนินการเป็นรายเดือนโดย
หน่วยงานจะต้องเผยแพร่
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
เช่น กิจกรรมที่จะดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ ต้องมีการลง
ปฏิทินกิจกรรมในเดือนมกราคม
ให้แล้วเสร็จ
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ประกอบด้วย
3.2.1 ประวัติความเป็นมา
(ถ้ามี)
3.2.2 ภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงาน
3.2.3 โครงสร้าง/ผู้บริหาร
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.5 สถิติที่เกี่ยวข้อง
3.2.6 ข้อมูลทางกายภาพ
(กรณีสานักงานเขต ต้องมี
ข้อมูล ที่ตั้งหน่วยงานที่ตั้ง
โรงเรียน วัดหรือสถานที่
สาคัญทางศาสนา
โรงพยาบาล สถานีตารวจ
สถานีดับเพลิง ถนน ตรอก
ซอย คลองแม่น้าในความ

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
รับผิดชอบ ชื่อชุมชน ฯลฯ )
3.3ข่าวสาร
3.3.1 ประกาศ (ได้แก่ ประกาศ
ของกรุงเทพมหานคร ที่สาคัญ
ต่อหน่วยงาน ประกาศของ
หน่วยงานและประกาศรับ
สมัครงาน)
3.3.2 ข่าว ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
3.3.3 ประกวดราคา/สอบ
ราคา
3.3.4 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.3.5 ภาพกิจกรรมซึ่ง
หน่วยงานได้ดาเนินการ
แล้วหลังจาก
ประชาสัมพันธ์ และภาพ
กิจกรรมซึ่งได้ดาเนินการ
โดยเร่งด่วนเพื่อทันต่อ
สถานการณ์

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานลงวันที่เผยแพร่

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ข้อมูลด้วย
3.4 การให้บริการ
หมายถึง ข้อมูลการ
ให้บริการของหน่วยงาน
ตามอานาจหน้าที่ รวมทั้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ มีหัวข้อดังนี้
3.4.1 การให้บริการของ
หน่วยงานซึ่งอาจแยกหัวข้อ
งานตามภารกิจของกอง
หรือฝุายตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน
3.4.2 แบบฟอร์มการ
ให้บริการที่สามารถ
Download ได้
3.5 ติดต่อกับเรา
หน่วยงานต้องแสดงข้อมูล
ที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงานและส่วนราชการ
ในสังกัด และที่อยู่ของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) และแผนที่แสดง

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมินผล
มีแนวทางการประเมินตาม
ระยะเวลาโดยมีคะแนนแต่ละ
หัวข้อ ดังนี้
๑. ปฏิทินกิจกรรม 12
คะแนน (12 ครั้ง/ปี) แบ่งการ
ประเมินเป็น เดือนละ 1
คะแนน โดยหน่วยงานต้องมี
การลงปฏิทินกิจกรรมที่
หน่วยงานจะดาเนินการเป็น
รายเดือนโดยหน่วยงานจะต้อง
เผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1
เดือน เช่น กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์
ต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมให้
แล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม
หากดาเนินการล่าช้ากว่า
กาหนดในเดือนใด จะไม่ได้รับ
คะแนนในเดือนนั้นๆ
2. เกี่ยวกับองค์กร 20
คะแนน แบ่งการประเมิน
ออกเป็น
2.1 การลงข้อมูลที่

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
เกี่ยวข้องกับองค์กร (4 คะแนน)
(งดประเมินหัวข้อประวัติความ
เป็นมา) หน่วยงานต้องลง
ข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน
ธันวาคม 2556 และตรวจ
ประเมินต้นเดือนมกราคม
2557 หากลงข้อมูล ไม่
ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนใน
ส่วนนี้
2.2 การปรับปรุงข้อมูล
ผู้บริหารหน่วยงาน และสถิติ
ทีเ่ กี่ยวข้อง 16 คะแนน ตรวจ
ประเมิน 3 เดือน/ครั้ง รวม 4
ครั้ง (4 คะแนน/ครั้ง) โดยต้อง
ลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แล้ว
เสร็จภายในรอบนั้นๆ เช่น
รอบที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม –
ธันวาคม 2556 หน่วยงาน
ต้องปรับปรุงข้อมูลภายในเดือน
ธันวาคม 2556 และ ตรวจ
ประเมินต้นเดือนมกราคม
2557
3. ข่าวสาร 48 คะแนน

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ตรวจการ ปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานเดือนละ
1 ครั้งหน่วยงานต้องปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภายในวันที่ 25 ของเดือนนั้นๆ
(ครั้งละ 4 คะแนน) โดยมี
เกณฑ์การประเมินแต่ละเดือน
ดังนี้
3.2 ปรับปรุง 2 ครั้ง ได้ 2
คะแนน
3.3 ปรับปรุง 3 ครั้ง ได้ 3
คะแนน
3.4 ปรับปรุง 4 ครั้ง ขึ้นไป ได้
4 คะแนน
4. การให้บริการ 16 คะแนน
หน่วยงานต้องลงข้อมูลให้แล้ว
เสร็จ และมีแบบฟอร์มให้
สามารถดาวน์โหลดได้ อย่าง
น้อย 2 แบบฟอร์ม ภายใน
เดือนธันวาคม 2556 และ
ตรวจประเมินต้นเดือนมกราคม
2557 หากลงข้อมูล ไม่
ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนใน
ส่วนนี้
5. ติดต่อเรา 4 คะแนน
หน่วยงานต้องลงข้อมูลให้แล้ว
เสร็จ ภายในเดือนธันวาคม
2556 และตรวจประเมินต้น
เดือนมกราคม 2557 หากลง
ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับ

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
คะแนนในส่วนนี้
วิธีคานวณ
นาคะแนนที่ได้รับจากการ
ประเมินผล เทียบกับเกณฑ์
คะแนนตามช่วงที่กาหนด ดังนี้
1) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้น
ไป เท่ากับ 10 คะแนน
2) ตั้งแต่ 75 - 79
คะแนน เท่ากับ 9 คะแนน
3) ตั้งแต่ 70 – 74
คะแนน เท่ากับ 8 คะแนน
4) ตั้งแต่ 65- 69
คะแนน เท่ากับ 7 คะแนน
5) ตั้งแต่ 60- 65
คะแนน เท่ากับ 6 คะแนน
6) ต่ากว่า 60 คะแนน
ลงมาเท่ากับ 5 คะแนน
16. มีรายงานการศึกษา/
ทุกหน่วยงานมีการศึกษา/
65. การนาเทคโนโลยี
วิเคราะห์การนาเทคโนโลยี วิเคราะห์การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ใน
สารสนเทศไปใช้ใน
สารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทางาน
กระบวนการทางานตาม
กระบวนการทางานตามภารกิจ
(ทุกส่วนราชการ / กว.)
พันธกิจหลักของหน่วยงาน หลัก (Core Business)
(Core Business)
ของหน่วยงาน เพิ่มขึ้นอีก
(ผลลัพธ์)
1 กระบวนการ โดยไม่
ดาเนินการซ้าจากปี ที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
1 ฉบับ
วิธีคานวณ
- มีคาสั่งการแต่งตั้งคณะทางาน
ของหน่วยงาน โดยมีผู้แทนจาก
ทุกกองในสานัก /ทุกฝุายหรือ
กลุ่มงานใน สังกัดสานักปลัด
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
(1 คะแนน)
- มีรายงานการประชุมของ
คณะทางานของหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (1 คะแนน)
- รายงานผลการศึกษา/
วิเคราะห์ฯ ที่ได้รับการพิจารณา
จาก CIO ประจาสานักและ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงาน ยกเว้น สผว. และ
ส่วนราชการในสังกัด สนป.
เพียงได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น
(1 คะแนน)
- การพิจารณาจาก
คณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นโดย
สานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (2 คะแนน)

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
17. ผลคะแนนประเมินการ
นา Core Business
ของหน่วยงานปี 2556
ไปสู่การปฏิบัติ

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
คานิยาม
66. การนาเทคโนโลยี
1.หน่วยงาน หมายถึง
สารสนเทศไปใช้ใน
หน่วยงานระดับสานัก/
กระบวนการทางาน
สานักงานและกองในสังกัด
(ทุกส่วนราชการ / กว.)
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
2. Core Business หมายถึง
ภารกิจหลักของหน่วยงานที่
เสนอไว้ในรายงานการศึกษา/
วิเคราะห์การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการทางานตามภารกิจ
หลัก ปี 2556
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
70 คะแนน
วิธีคานวณ
1. หน่วยงานส่งปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่ระบุขั้นตอนและ
ระยะเวลาดาเนินงาน ให้ สยป.
ภายในเดือน มกราคม 2557
(30 คะแนน)
2. สยป.ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่
หน่วยงานระบุในข้อ 1
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ตาราง 2 ข.

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(60 คะแนน)
3. ประเมินผลลัพธ์
(10 คะแนน)

ภารกิจประจาทีด่ าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2556

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและสร้าง
กรุงเทพมหานครให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์หลัก
ส่งเสริมการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การศึกษา
ต่อเนื่องและการศึกษาหลัง
ปริญญา (Post Graduate)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
18. จานวนสาขาวิชาชีพทาง
สาธารณสุขใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับ
การศึกษาต่อเนื่อง และ
ระดับการศึกษาหลัง
ปริญญาที่มารับการ
ฝึกอบรม โดยมี
โรงพยาบาลเป็นสถาบัน
ร่วมสอน

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
และส่วนราชการที่รับผิดชอบ
นิยาม
67. การฝึกอบรมตามหลักสูตร
สาขาวิชาชีพทางสาธารณสุข
การศึกษาเฉพาะทาง
หมายถึง แพทย์ พยาบาล เภสัช
(8 รพ./รพจ.)
กรรม กายภาพบาบัด เทคนิค
การแพทย์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์การ
กีฬา จิตวิทยา กิจกรรมบาบัด
รังสีการแพทย์ เวชสถิติ
ทันตกรรม เป็นต้น
ค่าเป้าหมาย
≥ 5 สาขา/ปี

พัฒนาภาวะสุขภาพ

พัฒนาระบบการบริการผู้ปุวย
แบบองค์รวม โดยการส่งเสริม
ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพ และมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการคานวณ
นับจานวนสาขาวิชา
19. ร้อยละของผู้ดูแลผู้ปุวย
นิยาม
68. โครงการสร้างเสริมพลัง
และ/หรือผู้ปุวย มีความรู้ ความรู้ความเข้าใจในการดูแล
ผู้ปุวยและญาติ
ความเข้าใจในการดูแล
หมายถึง การให้ความรู้ ความ
(Well-being Caring)
ผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง เข้าใจ ในการส่งเสริม ปูองกัน
(8 รพ./รพว.)
รักษา ฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อให้
ผู้ดูแลและ/หรือผู้ปุวยมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

20. ร้อยละของประชาชนที่
โรงพยาบาลรับผิดชอบ
ได้รับการคัดกรองโรคที่
สาคัญ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
และส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ร้อยละ 80
วิธีการคานวณ
จานวนผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือ
ผู้ปุวยที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลผู้ปุวยหรือตนเอง
ถูกต้อง หารด้วยจานวนผู้ดูแล
ผู้ปุวย และ/หรือผู้ปุวยที่ได้รับ
ความรู้ในการดูแลทั้งหมด
คูณ 100
นิยาม
69. โครงการตรวจคัดกรองโรค
- ประชาชนที่โรงพยาบาล
(8 รพ./รพก.)
รับผิดชอบ หมายถึง
70. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตาม
(รพก.)
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 71. การสนับสนุนค่ายาสาหรับ
และประกันสังคมของ
โรงพยาบาลแก่ผู้ปุวยยากไร้
โรงพยาบาลในสังกัดสานัก
(รพก.)
การแพทย์
- โรคที่สาคัญ หมายถึง
1. กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หัวใจและหลอดเลือด
2. กลุ่มโรคที่ผู้บริหารให้
ความสาคัญ ได้แก่ มะเร็ง
เต้านม มะเร็งปากมดลูก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจาก 21. จานวนผลงานวิจัย /
งานประจา
Innovation / R2R ที่
ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
ในวารสาร

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
มะเร็งตับ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 18
วิธีคานวณ
จานวนประชาชนที่โรงพยาบาล
ในสังกัดสานักการแพทย์
รับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรค
หารด้วย จานวนประชาชนที่ขึ้น
ทะเบียนตามหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และ
ประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
สังกัดสานักการแพทย์ทั้งหมด
คูณ 100
นิยาม
ผลงานวิจัย / Innovation /
R2R หมายถึง งานวิจัย
(Research) นวัตกรรม
(Innovation) และการทางาน
วิจัยจากงานประจาสู่งานวิจัย
(R2R) ที่บุคลากรในสังกัดเป็น
ผู้ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ
ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ใน
วารสาร
ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
และส่วนราชการที่รับผิดชอบ

72. โครงการทุนส่งเสริมการ
วิจัยทางการแพทย์ (รพก.
รพต.รพจ.รพส..)
73. โครงการทุนส่งเสริมการ
วิจัยทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (กว.)
74. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยแก่บุคลากร
(รพจ.)
75. ส่งเสริมการเผยแพร่
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กลยุทธ์หลัก

พัฒนาศักยภาพการให้บริการ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์ที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
61 เรื่อง/ปี

โครงการ/กิจกรรม
และส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัยและนวตกรรม
(8 รพ. / กว.)

วิธีการคานวณ
นับจานวน
22. ความสาเร็จของการ
นิยาม
76. โครงการเตรียมความพร้อม
ดาเนินงานตามแผนเตรียม แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ความพร้อมเพื่อรองรับการ 2557 ตามแผนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (กว.)
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพ
กาหนด
มาหนคร หมายถึง การจัดทา
แผนให้สอดคล้องกับแผนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
วิธีการคานวณ
มีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 1 ฉบับ/เล่ม
23. ความสาเร็จของการจัดตั้ง นิยาม
77. การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกผู้สูงอายุใน
คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วย
(รพก.รพต.รพจ.)
โรงพยาบาลสังกัดสานัก
บริการที่มีกิจกรรม ดังนี้
การแพทย์
1. มีบุคลากรทางการแพทย์ซึ่ง
มีหน้าที่หลักในการ
ดาเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
2. มีสถานที่ดาเนินการคลินิก
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กลยุทธ์หลัก

พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

24. ร้อยละของบุคลากรที่

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ผู้สูงอายุชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ
รับทราบ
3. จานวนวันที่ให้บริการอย่าง
น้อย 1 วัน/สัปดาห์
4. จัดให้มีบริการทาง
การแพทย์โดยใช้หลัก
Geriatric medicine
5. มีการรวบรวมข้อมูลของ
ผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 ด้าน
6. มีคลินิกพิเศษสาหรับ
ผู้สูงอายุตามที่แต่ละ
โรงพยาบาลมีผู้เชี่ยวชาญ
(หรือตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด)

โครงการ/กิจกรรม
และส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 (3 แห่ง)
วิธีการคานวณ
จานวนคลินิกผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลที่สามารถ
ดาเนินการจัดตั้งได้ หารด้วย
จานวนโรงพยาบาลที่กาหนดไว้
ตามเปูาหมาย คูณ 100
นิยาม
78. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิก
ผู้สูงอายุได้รับการอบรม
เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
- บุคลากร หมายถึง บุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีหน้าที่หลัก
ในการดาเนินงานคลินิก
ผู้สูงอายุ
- การอบรมเฉพาะทางด้าน
ผู้สูงอายุ หมายถึง การส่ง
บุคลากรของส่วนราชการเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน กับองค์กร
วิชาชีพด้านเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 50

โครงการ/กิจกรรม
และส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ด้านผู้สูงอายุ
(รพก.รพต.รพจ.)

วิธีการคานวณ
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในคลินิกผู้สูงอายุและได้รับการ
อบรมเฉพาะด้าน หารด้วย
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในคลินิกผู้สูงอายุทั้งหมด
คูณ 100
สนับสนุนกลไกการรับส่งต่อที่มี 25. ร้อยละความสาเร็จของการ นิยาม

79. โครงการสร้างเสริม

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ระบบส่งต่อ หมายถึง การ
ประสานงานส่งต่อผู้ปุวย
ระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสานัก
การแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรค
สาคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ
ศัลยกรรมประสาทและสมอง
ทารกเกิดก่อนกาหนดและ
ออร์โธปิดิกส์

โครงการ/กิจกรรม
และส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรเพื่อการส่งต่อ
ผู้ปุวย (รพจ.)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 65
วิธีคานวณ
จานวนผู้ปุวยโรคสาคัญ 4 โรค
ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรม
ประสาทและสมอง ทารกเกิด
ก่อนกาหนด และออร์โธปิดิกส์
ที่ส่งต่อสาเร็จทั้งในและนอก
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
หารด้วย จานวนผู้ปุวย 4 โรค
สาคัญที่ต้องการส่งต่อทั้งหมด
คูณ 100
ตาราง 2 ข.

ภารกิจประจาทีด่ าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2556

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนากลไกในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร

กลยุทธ์หลัก
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เป็นที่
ยอมรับ

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
และส่วนราชการที่รับผิดชอบ
26. ร้อยละความสาเร็จของการ นิยาม
80. โครงการประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติตามแผนการ
แผนการประชาสัมพันธ์
สานักการแพทย์
ประชาสัมพันธ์
หมายถึง แผนที่กาหนดกิจกรรม
(ทุกส่วนราชการ/กว.)
การประชาสัมพันธ์ของสานัก
การแพทย์ และ/หรือ ส่วน
ราชการในสังกัด
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคานวณ
จ านวนกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ
สาเร็จ หารด้วย จานวนกิจกรรม
ทั้งหมดที่มีในแผน คูณ 100

ตาราง 2 ค.

ภารกิจสนับสนุนมิติที่ 2 – 4 ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงาน ก.ก.
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การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
องค์กรชั้นเลิศด้านบริการ

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัด

เพิ่มประสิทธิภาพของการปฎิบัติ 27. ระดับความสาเร็จของการ
ราชการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานด้วยระบบ Lean

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 81. โครงการเพิ่ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประสิทธิภาพการทางาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ด้วยระบบ Lean (ทุกส่วน
2557
ราชการ)
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 82. การก่อหนี้ผูกพัน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(ทุกส่วนราชการ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 83. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(ทุกส่วนราชการ)
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 84. การจัดทางบการเงิน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(ทุกส่วนราชการ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 85. การจัดทารายงานบัญชี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มูลค่าทรัพย์สิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(ทุกส่วนราชการ)

พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผน 28. ร้อยละของความสาเร็จของ
งบประมาณประจาปี และการ
การก่อหนี้ผูกพัน
ก่อหนี้ผูกพัน การบันทึกบัญชี
และจัดทางบการเงินให้รวดเร็ว 29. ร้อยละของความสาเร็จของ
ถูกต้อง และเป็นไปตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการ
ภาพรวม
30. ร้อยละของความสาเร็จของ
การจัดทางบการเงิน
ถูกต้อง
31. ร้อยละของความสาเร็จของ
การจัดทารายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สินประจาปี
2556 ถูกต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
32. ระดับความสาเร็จของการ ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 86.
กระบวนการและการ
จัดทาระบบการบริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประเมินผลการบริหารราชการ
ความเสี่ยงและการควบคุม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใน

การจัดทาระบบบริหาร
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
(ทุกส่วนราชการ)
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กลยุทธ์หลัก
ติดตามและประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริการ

ตัวชี้วัด
33. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
34. ระดับความสาเร็จในการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
35. ระดับความสาเร็จของการ
ประชาชนสู่ความเป็นองค์กรชั้น
ดาเนินการพัฒนา
เลิศด้านบริการ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
36. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการให้บริการที่
ดีที่สุด (Best Service)
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ 37. ร้อยละความสาเร็จของการ
เอื้อต่อการเรียนรู้ และการ
นาองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัดสินใจของบุคลากร
องค์การไปสู่การปฏิบัติ
38. ร้อยละของความมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
หรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรหน่วยงาน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 87. การสารวจความ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พึงพอใจประชาชนผู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มารับบริการ (8 รพ.)
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 88. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จากประชาชน/
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้รับบริการ
(ทุกส่วนราชการ)
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 89. กิจกรรมพัฒนา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สภาพแวดล้อมในองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 90. โครงการให้บริการที่ดี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่สุด (รพก.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 91. การสร้างองค์กรแห่งการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เรียนรู้ (ทุกส่วนราชการ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 92. การตรวจสอบหรือแก้ไข
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรของหน่วยงาน
(ทุกส่วนราชการ)
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กลยุทธ์หลัก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธ์
โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
39. ร้อยละของจานวนเรื่อง
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 93. กิจกรรมรณรงค์สร้าง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จิตสานึกสร้างราชการ
ประพฤติมิชอบของ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ใสสะอาดในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงานลดลง
(ทุกส่วนราชการ)
ตัวชี้วัด

ตารางที่ 3 โครงการหลักที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2557
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประเด็น จานวน
ส่วน
แหล่ง
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
ราชการ
งบประมาณ
ตามแผนฯ (บาท)
รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบบริการศุนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและ ป 4.2
0.000
รพต.
สตรี
โครงการสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
ป 4.2
13,000 กทม.
รพต.
และสตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ (Breast
ป 4.2
0.000
รพท.
Feeding Day Care) เพื่อให้ได้รับการรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความ ป 4.4
0.000
รพส.
ดันโลหิตสูง
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่ ป 4.4
0.000
รพต.
เป็นโรคเบาหวาน
การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ป 4.4
0.000
กว.
วัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี
ป 4.4
0.000
รพจ.
น้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทาง
ป 4.4
0.000
รพก./
การแพทย์
รพต./
รพจ.
กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ป 4.4
0.000
รพก./
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
รพต./
รพจ.
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ป 4.4
0.000
รพท./
รพล./รพร.
0.000
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาล
ป 4.4
8 รพ./
คุณภาพ
รพต.
164,800
การจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ป 4.4
กทม.
ศบฉ.
ประจาปี 2557
513,000
การอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน EMT ป 4.4
กทม.
ศบฉ.
Basic
การอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse
ป 4.4 236,700 กทม.
ศบฉ.
โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณี ป 4.4 102,500 กทม.
ศบฉ.
เผชิญเหตุสาธารณภัย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อ
ป 4.4 8,541,000 กทม.
ศบฉ.
ช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินในระบบบริการ
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17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

โครงการ/กิจกรรม
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
โครงการศูนย์บริการการการแพทย์ฉุกเฉินเฉฃิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
อากาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
กิจกรรมการขยายช่องทางการบริการให้
ประชาชน
โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพโรงพยาบาล
หนองจอก
โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center )
และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy
Work Place)
ประชุมใหญ่ทางวิชาการประจาปีครบรอบ 116
ปี โรงพยาบาลกลาง
ประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจาปี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นสูง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกู้ชีพทารกแรก
เกิด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน
ด้านการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลผู้ปุวย
วิกฤต
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและ
สตรี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
การอบรม เรื่องการพยาบาลผู้ปุวยวิกฤต
ประชุมวิชาการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ประจาปี 2557
ประชุมวิชาการประจาปี 2557

ประเด็น จานวน
ส่วน
แหล่ง
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
ราชการ
งบประมาณ
ตามแผนฯ (บาท)
รับผิดชอบ
ป 4.4

100,000

กทม.

ศบฉ.

ป 5.2

0.000

-

รพก.

ป 5.2
ป 5.2
ป 5.2

259,960,00

1,000,000
1,000,000

กทม.
กทม.
กทม.

สก.
สก.
รพว.

ป 5.2

1,000,000

กทม.

รพส.

ป 5.3

0.000

-

รพก.

ป 5.3

156,400

กทม.

รพก.

ป 5.3
ป 5.3

106,900
153,900

กทม.
กทม.

รพก.
รพก.

ป 5.3

38,400

กทม.

รพก.

ป 5.3

390,600

กทม.

รพก.

ป 5.3

161,700

กทม.

รพก.

ป 5.3

51,600

กทม.

รพก.

ป 5.3

82,600

กทม.

รพก.

ป 5.3
ป 5.3

128,500
98,200

กทม.
กทม.

รพต.
รพต.

ป 5.3

60,600

กทม.

รพต.
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

35. โครงการ สัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่าน
กล้องประจาปี 2557 4th Bangkok Annual
Congress in Minimally Invasive Surgery
(BMIS 2014) (รพจ.)
36. โครงการอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย
37. การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
(ผู้ใหญ่)แก่บุคลาการทางการแพทย์
38. การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ปุวยเด็กและทารกแรก
เกิด
39. การปฐมนิเทศบุคลากรบุคลากรใหม่ทางการ
พยาบาล
40. โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง "การให้ความรู้ใน
เรื่องโรคหัวใจในผู้ใหญ่และเด็ก"
41. การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
42. การประชุมวิชาการประจาปีโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ฯ
43. การอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเพลิงไหม้และ
อพยพหนีไฟ
44. การอบรมปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
45. การประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรม
46. อบรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
47. การอบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย
48. โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
49. การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน
50. การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
51. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่
52. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับ
อุบัติภัยหมู่
53. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ

ประเด็น จานวน
ส่วน
แหล่ง
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
ราชการ
งบประมาณ
ตามแผนฯ (บาท)
รับผิดชอบ
ป 5.3 319,600 กทม.
รพจ.

ป 5.3
ป 5.3

58,700
31,200

กทม.
กทม.

รพจ.
รพจ.

ป 5.3

54,100

กทม.

รพจ.

ป 5.3

49,000

กทม.

รพจ.

ป 5.3

31,500

กทม.

รพจ.

ป 5.3
ป 5.3

92,500
91,800

กทม.
กทม.

รพท.
รพท.

ป 5.3

49,000

กทม.

รพท.

ป 5.3

28,500

กทม.

รพท.

ป 5.3
ป 5.3

24,900
113,500

กทม.
กทม.

รพท.
รพว.

ป 5.3

109,900

กทม.

รพว.

ป 5.3
ป 5.3

97,500
42,200

กทม.
กทม.

รพล.
รพล.

ป 5.3
ป 5.3
ป 5.3

65,200
51,900
24,000

กทม.
กทม.
กทม.

รพล.
รพร.
รพร.

ป 5.3

23,700

กทม.

รพร.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
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ประเด็น จานวน
ส่วน
แหล่ง
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
ราชการ
งบประมาณ
ตามแผนฯ (บาท)
รับผิดชอบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพ ป 5.3
52,900 กทม.
รพร.
หนีไฟ
ประชุมวิชาการประจาปี 2557
ป 5.3
72,800 กทม.
รพร.
การประชุมวิชาการประจาปี
ป 5.3 123,800 กทม.
รพส.
การฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน
ป 5.3
96,600 กทม.
รพส.
การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
ป 5.3 201,000 กทม.
รพส.
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและการ
ป 5.3 165,600 กทม.
รพส.
ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการซ้อมแผนอัคคีภัย ป 5.3 236,200 กทม.
รพส.
ในโรงพยาบาล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ปุวยใช้เครื่องช่วย
ป 5.3
76,000 กทม.
รพส.
หายใจ
การสัมมนาวิชาการประจาปี ครั้งที่ 12
ป 5.3 824,500 กทม.
กว.
สานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวย
ป 5.7 27,061,000
กทม
กว.
การพัฒนาเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
ป 5.7
0.00
ทุกส่วน
ราชการ/
กว.
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการ ป 5.7
0.00
ทุกส่วน
ทางาน
ราชการ/
กว.
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการ ป 5.7
0.00
ทุกส่วน
ทางาน
ราชการ/
กว.
44,269,500
รวม

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์
ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

66 โครงการ/กิจกรรม
51 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 44,369,500 บาท
15 โครงการ/กิจกรรม
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
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โครงการประจาที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ.2557

ประเด็น
จานวน
ส่วน
แหล่ง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
ราชการ
งบประมาณ
ตามแผน (ล้านบาท)
รับผิดชอบ
1.
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทาง ป 4.1
0.000
8รพ./กว.
2.
โครงการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและญาติ (Wellป 4.4
0.000
8 รพ./
being Caring)
รพว.
3.
โครงการตรวจคัดกรองโรค
ป 4.4
0.000
8 รพ./
รพก.
4.
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ป 4.4
600,000 กทม.
รพก.
5.
การสนับสนุนค่ายาสาหรับโรงพยาบาลแก่ผู้ปุวย ป 4.4
100,000 กทม.
รพก.
ยากไร้
6.
โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์
ป 4.4
800,000 กทม.
รพก.รพต.
รพจ.
รพส.
7.
โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และ ป 4.4
100,000 กทม.
กว.
สาธารณสุข
8.
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่
ป 4.4
69,600 กทม.
รพจ.
บุคลากร
9.
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวตกรรม
ป 4.4
0.000
8 รพ./กว.
10. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ ป 4.4
0.000
กว.
ประชาคมอาเซียน
11. การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
ป 4.4
0.000
รพก.รพต.
รพจ.
12. โครงการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ป 4.4
0.000
รพท.
13. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
ป 4.4
0.000
รพร.
14. โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ป 4.4
0.000
รพจ.
บุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ปุวย
15. โครงการประชาสัมพันธ์สานักการแพทย์
ป 5.8
0.000
ทุกส่วน
ราชการ/
กว.
1,569,600
รวม
รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์
ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

15 โครงการ/กิจกรรม
5 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 1,669,600 บาท
10 โครงการ/กิจกรรม
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2557
สานักการแพทย์

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ 2-4 ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.2557 ของสานักการแพทย์

ประเด็น
จานวน
ส่วน
แหล่ง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
ราชการ
งบประมาณ
ตามแผน (ล้านบาท)
รับผิดชอบ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยระบบ
ป 5.2
0.000
ทุกส่วน
Lean
ราชการ
2. การก่อหนี้ผูกพัน
ป 5.5
0.000
ทุกส่วน
ราชการ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ป 5.5
0.000
ทุกส่วน
ราชการ
4. การจัดทางบการเงิน
ป 5.5
0.000
ทุกส่วน
ราชการ
5. การจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ป 5.5
0.000
ทุกส่วน
ราชการ
6. การจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ป 5.4
0.000
ทุกส่วน
ภายใน
ราชการ
7. การสารวจความพึงพอใจประชาชนผู้มารับบริการ ป 5.2
0.000
8 รพ.
8. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ป 5.2
0.000
ทุกส่วน
ผู้รับบริการ
ราชการ
9. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในองค์กร
ป 5.3
0.000
ทุกส่วน
ราชการ
10. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด
ป 5.2
0.000
รพก.
11. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ป 4.4
0.000
ทุกส่วน
ราชการ
12. การตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ป 5.3
0.000
ทุกส่วน
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
ราชการ
หน่วยงาน
13. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึกสร้างราชการ
ป 5.3
0.000
ทุกส่วน
ใสสะอาดในหน่วยงาน
ราชการ
รวม
0.000
รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์
ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

13 โครงการ/กิจกรรม
- โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 0.000 บาท
13 โครงการ/กิจกรรม
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สานักการแพทย์

ตารางที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

รวม ........ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอน ของโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

100

100

