1

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

บทที่ 1
สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

สภาพทั่วไป
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค บริหารจัดการ
ระบบบริ การการแพทย์ ฉุกเฉิน การจั ดการศึกษา ฝึ กอบรม และพัฒนาทางวิชาการทางการแพทย์และการ
พยาบาล โดยมี โรงพยาบาลในสั งกั ดทั้ งสิ้ น 9 แห่ ง ประกอบด้ วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิ น
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบาบัดรักษาผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ
อนามั ย และปู อ งกัน โรค ส่ง เสริม สนับ สนุน ค้น คว้า และวิจัย ทางการแพทย์ และปฏิบัติง านร่ว มกัน หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่ว นโรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศัก ดิ์ ชุติน ธโรอุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณ ย์รัศ มิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
บ าบั ดรั ก ษาผู้ ปุ ว ย การส่ งเสริ ม สุ ขภาพอนามัยและปูองกั นโรค การฟื้นฟู สุ ขภาพและสมรรถภาพ บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริ ม สนั บสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่ว มกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 79)
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพิ่มส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์อีก 1 แห่ง โดยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้บริการบาบัดรักษาผู้ปุวย งานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและปูองกันโรค การฟื้น ฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้ปัจจุบัน
สานักการแพทย์มีจานวนเตียงรวมทั้งสิ้น 1,968 เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมจานวนเตียงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ 5.83 ของจานวนเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งหมด โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีประชาชนมาใช้บริการผู้ปุวยนอกจานวน 3,638,509 คน ผู้ปุวยใน จานวน
96,246 คน
นอกเหนือภารกิจทางด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์อีก
หน่วยงานหนึ่งคือ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ให้คาปรึกษา
แนะนาด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และให้บริการสายด่วนทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบิการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีสาธารณภัย
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยจากการ
ก่อการร้าย ศึกษา วิจัย จัดทาสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการด้านการเงินในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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อย่ างไรก็ตาม ในส่ ว นภารกิจทางด้านการศึกษายังคงเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสานักการแพทย์ ทั้งการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลังปริญญา
โดยสานักการแพทย์ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลั ย แม่ฟูาหลวงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยทั้งสองฝุ ายได้ตกลงร่ว มกันในการระดม
ทรั พ ยากรจากทุ กภาคส่ ว น เพื่ อ ใช้ ใ นการดาเนิ นการและร่ ว มกั นบริ ห ารจั ด การในการผลิ ต แพทย์ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมโดยเฉพาะในพื้ น ที่ เ ขตภาคเหนื อ ตอนบน โดยมี
โรงพยาบาลในสั ง กั ด ส านั ก การแพทย์ กรุ ง เทพมหานคร 2 แห่ ง ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลกลาง และ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัย มีศักยภาพและความพร้อม เป็น
สถาบั นร่ ว มผลิ ตแพทย์ โดยรั บ ผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลิ นิก และได้รับการตรวจประเมิน
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และสถาบันร่วมผลิตจากแพทยสภาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เรียบร้อยแล้ว
โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 จะเข้ามาเรียนในระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 - 6) ที่สานักการแพทย์ในปี 2559 ซึ่ง
ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังกล่าว จะ
ช่วยให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การดูแลทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ ส าหรั บ ประชาชน และส่ งเสริมให้ โ รงพยาบาลในสั งกัดส านักการแพทย์ได้มีการพัฒ นาทาง
วิช าการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิท ยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งมีค ณะแพทยศาสตร์ว ชิรพยาบาลและคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และสานักการแพทย์ ยังคงมีความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ การพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพในเขตเมือง การรับส่งต่อผู้ปุวย
เพื่อเข้ารับการรักษาในโรคเฉพาะทางหรือโรคที่มีความซับซ้อน และบริการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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นอกจากหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์แล้ว สานักการแพทย์ยังมีหน่วยงานสนับสนุน
สองหน่ว ยงานคือ กองวิชาการ และสานักงานเลขานุการ โดยกองวิช าการมีหน้า ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
วางแผน จัดทาแผนและโครงการพัฒนาสาธารณสุขของสานักการแพทย์ กากับติดตามการดาเนินโครงการ
พัฒ นาสาธารณสุ ข ท าการศึ กษาวิ จั ย เพื่ อการพัฒ นาระบบสาธารณสุ ขของกรุ ง เทพมหานคร สร้ างระบบ
เครือข่ายสาธารณสุข กาหนดนโยบายและบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักประกันสุข ภาพของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พัฒ นาบุ ค คลทั้ งในและนอกสั งกั ดส านั ก การแพทย์ ให้ บ ริ การทางวิ ช าการ ตรวจสอบ
วิเคราะห์ พิจารณาโครงการและผลงานทางวิชาการ ค้นคว้าเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลิตสื่อเผยแพร่
ความรู้ทางการแพทย์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุ ข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ปัจจุบันสานักการแพทย์มีส่วนราชการในสังกัดทั้งสิ้น 12 ส่วนราชการ ประกอบด้วยโรงพยาบาล 9 แห่ง
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) กองวิชาการ และสานักงานเลขานุการ โดย
สานักการแพทย์ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านแผนงานบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริการด้านการแพทย์ และแผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 รวมทั้งสิ้น 2,878,066,000 บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) มี
อัตรากาลังข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 6,441 คน ดังนี้
ตารางที่ 1

อัตรากาลังบุคลากรในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (อัตราเต็ม)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สังกัด

ข้าราชการ

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

ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว

5
60
23
11
860
899
877
238
237
223
258
396
26

0
15
3
22
347
387
304
68
72
58
60
72
0

0
2
0
19
186
233
181
60
20
24
56
121
18

4,113

1,408

920

ข้อมูล : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการ สานักการแพทย์
สารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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ทั้ ง นี้ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ.255 9 ของส านั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานครนั้น ดาเนิน การโดยการมีส่ วนร่วมจากบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการสนับสนุนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 : กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชี ย (Bangkok :
Vibrant of Asia) ครอบคลุมนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556 – 2560) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2559
และแผนปฏิบัติราชการสานักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2559) และภารกิจหลักของสานักการแพทย์
โดยคานึงถึงความจาเป็น ความเหมาะสม สภาพแวดล้อม ตลอดจนงบประมาณที่จะใช้เพื่อนาแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
จากการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบลในสังกัดสานักการแพทย์ พบว่า จานวนผู้มา
รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ โดยประชาชนที่มารับการรักษาประเภทผู้ปุว ย
นอกในปี 2558 สูง สุด 5 อัน ดับ แรก ยัง คงเป็น โรคเกี่ย วกับ ต่อ มไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิ ซึม
โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม โรคระบบหายใจ และโรคระบบ
ย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ส่วนโรคที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ปุวยในสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ความ
ผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่น ๆ โรคความดันโลหิตสูง โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรม โรคเบาหวาน โรคเลือดและอวัยวะ
สร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง อุบัติเหตุและการเป็น
พิษ จะเห็นได้ว่าภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาสาคัญในปัจจุบัน ยังคงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพและ
เวชศาสตร์เขตเมือง ซึ่งหมายถึงการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมือง หรือชุมชนเมือง
ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งในสังคม ความขัดแย้งในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความเสี่ยงจากสถานประกอบการ ที่พัก
อาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ
นอกเหนือจากโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมืองแล้ว 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.2556
ประเทศไทยมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 64,785,909 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 8,734,101 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจานวนประชากร 5,686,252 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 817,853 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2556) ประมาณการผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.38 และในปี พ.ศ.2563 คาดว่า
จานวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านคนตามลาดับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กาลังนาประเทศไทย
ไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population Aging) โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยทางาน
ลดลง ซึ่งการเปลี่ย นแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ท รัพยากรต่า 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 า ว
นอกเหนือจากบริการที่จัดให้แก่ผู้สู งอายุแล้ว ยังเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ การฟื้นฟู
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และส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ การเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าตามกรอบ "ประชาคมอาเซียน" หรือเออีซี ในปี 2558 จะทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอย่างมาก ทั้งทางด้านบุคลากร การ
จัดระบบบริการทางการแพทย์ การแพร่ระบาดมากขึ้นของโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้ อ
ไวรัสอีโบลา ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แฝงมากับการพัฒนา และการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ การลงทุน
ทางด้านสุขภาพ ฯลฯ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การ
เปิดเสรีของประชาคมอาเซียนอาจทาให้ความต้องการของผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์จากต่างชาติขยายตัว
เกิดการแย่งทรัพยากรสาธารณสุขระหว่างคนไทยและต่างชาติ ดังนั้น โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร จึงควรเรียนรู้ เตรียมการรองรับและปูองกัน รวมถึงการพิจารณาผลกระทบในเชิงลบไว้ด้วย
การจัดบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมพื้นที่กรุง เทพมหานครและมาตรฐานการให้บริการ
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ดังจะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลในสังกัดสานัก การแพทย์ทั้ง
9 แห่ง ยังมีการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งเหนือ
ของกรุ งเทพมหานคร ประกอบกั บ นโยบายของผู้ บริ ห ารกรุ งเทพมหานครในการขยายการให้ บริก ารทาง
การแพทย์ให้ครบ 4 มุมเมือง โดยมีโรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้า (โรงพยาบาลในเขตดอนเมือง) ซึ่งจะเป็นอีก
หนึ่ งโรงพยาบาลที่ใ ห้ บ ริ การทางการแพทย์ ครอบคลุ มประชากรในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใ กล้ เ คียง รวม
ประชากรที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวประมาณ 1,200,000 คน ดังนั้น การขยายการให้บริการ
ทางการแพทย์ จึ งจ าเป็น ต้องได้รั บการสนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีจานวนที่เพียงพอและเหมาะสมในการให้บริการประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นภาวะวิกฤติ
ฉุกเฉินที่สานั กการแพทย์ จาเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติดังกล่ าว รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อ
รองรับ การเกิดสถานการณ์อย่างจริงจั ง เป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือ และการให้บริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เจ็บปุวยหรือ
ผู้ประสบภัย ได้รับความปลอดภัยสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐานทางการแพทย์
ในการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของส านั ก การแพทย์ ได้ ด าเนิ น การภายใต้ ก รอบ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ.2559 ที่ให้ความสาคัญกับภารกิจซึ่งต้องดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเปูาหมาย ดังนี้
1. แผนพัฒ นากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครแห่ งความ
ปลอดภัย และมหานครแห่งความสุข
2. นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครแห่งความสุข
3. ยุทธศาสตร์ของสานักการแพทย์
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บทที่ 2
การขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
การพัฒนาบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้บรรลุเปูาหมายวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ
2575 : กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชีย (Bangkok : Vibrant of Asia) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนใน
การได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับนั้น การศึกษาและ
ทาความเข้าใจถึงสถานการณ์และแน้วโน้มทางด้านสุขภาพ นับเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็นเป็นอย่างยิ่ง
องค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครบรรลุตามเปูาหมายดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องมีการดาเนินการอย่างจริงจัง ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสูงอายุ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่ายกาย
ที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความ
ปลอดภัยและมหานครแห่งความสุขนั้น จาเป็นต้องดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
รวมถึงส่ว นราชการในสังกัดส านั กการแพทย์ทุกแห่ง ที่ต้องร่วมกั นขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่ การมีระดับสังคม
สุขภาวะที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์...
“เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ”
(Medical Service Department is the organization with a network of medical
and health services that was recognized nationally)
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. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาโรคอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ลดความพิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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เป้าหมายหลัก
1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับต่อสาธารณชน
2. มีการประสานงานเครือข่ายที่เ ป็นระบบ ประสานงานในองค์กร ลดขั้นตอนและมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
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 ษาพยาบาลโรคเฉพาะทางใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในการมารับบริการทางการแพทย์
9. เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
10. มีการเตรียมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. ผู้สูงอายุได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
12. มีรูปแบบบริ การด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้งการดูแลสุขภาพ ส่งเสริม
ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการเป็นสถาบันอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสาหรับบุคลากร
และบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดที่ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1. ร้อยละความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมของโครงการไม่ปุวย..เราดูแล
2. จานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้ านมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมาหนครโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
3. จานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมาหนครโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ใน ๔ มุมเมือง
ตัวชี้วัดตอบสนองแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2558 (ตามแผน 20
ปี กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1)
5. ร้ อ ยละความครอบคลุ ม ของการเข้ า ถึ ง บริ ก ารในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพชาว
กรุงเทพมหานคร
6. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
7. ร้อยละของความสาเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะ
ทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
8. ร้อยละของความสาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้า)
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9. ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance)
สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
10. ร้อยละของผู้บาดเจ็ยฉุกเฉินในระบบริการการแพทญืฉุกเฉินได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพ
ของโรงพยาบาล
11. ร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
12. ร้อยละของบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพที่เข้าร่วมในโครงการหน่วยบาบัดโรคมะเร็ง
13. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
14. อัตราการตายของผู้ปุวย โรคความดันโลหิตสูง (ผู้ปุวยความดัน โลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย
Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
15. อัตราการตายของผู้ ปุว ยโรคเบาหวาน (ผู้ ปุ ว ยเบาหวาน ที่ไ ม่มีภ าวะแทรกซ้อ น
Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
16. ร้อยละของประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคที่สาคัญ
17. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกทม.ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 ปี
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อบริการ
19. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
20. ร้อยละของความสาเร็จในการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
ตัวชี้วัดภารกิจประจาที่ดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2558 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของสานักการแพทย์
21. ความสาเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล สังกัด
สานักการแพทย์
22. ร้อยละของผู้ ดูแลผู้ ปุวยและ/หรือผู้ ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ปุวยหรือ
ตนเองได้ถูกต้อง
23. ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ
24. จานวนผลงานวิจัย / Innovation /R 2R ทีน่ าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
25. ร้ อ ยละของโรงพยาบาลที่ จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ พิ ก าร ผู้ สู ง อายุ แ ละ
ผู้ด้อยโอกาส
ตัวชี้วัดที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศหรือแผนปฏิบัติการ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
26. ร้อยละความสาเร็จของโรงพยาบาลในสังกัดสานัก การแพทย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผุ้ สู ง อายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ( พ.ศ.2557 - 2560)
27. ร้ อ ยละของสถานพยาบาลสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครที่ มี บ ริ ก ารแพทย์ แ ผนไทย/
แพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดภารกิจสนับสนุน มิติที่ 2 – 4
28. ร้อยละของความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
29. ร้อยละของความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
30. ร้อยละของเงินงบประมาณกันไว้เหลื่อมปี
31. คะแนนความสาเร็จของการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
32. คะแนนความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจาปี 2558 ทันเวลา
และถูกต้อง
33. ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
34. ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
35. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
36. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
37. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
38. ร้ อ ยละของผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครแห่งความสุข
1.1.1 สถานการณ์และการประเมิน
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสมัยที่ 2 ดารง
ตาแหน่งในวาระ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนมีน าคม 2560 มีนโยบายตามที่ประกาศไว้ใน
การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน
10 มาตรการ และนโยบายการพัฒนาฯ 6 นโยบาย ภายใต้คาขวัญ “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ”
โดยหนึ่งในหกนโยบายดังกล่าว คือ การทาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขมาก
ขึ้น โดยดาเนินการทาให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองโดยการสร้าง
แรงจูงใจกรณีไม่ปุวยทั้งปีรับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรี การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร การยกระดับ
ศูนย์ผู้สูงอายุใกล้บ้าน การเพิ่มบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกพื้นที่ และการสร้างศูนย์
กีฬาทันสมัยครบวงจร 4 มุมเมือง พร้อมยกระดับลานกีฬาเดิม 200 แห่ง
ด้วยเหตุนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) จึง ได้กาหนดนโยบายที่จะ
พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งความสุข” โดยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บปุวย ด้วยการพัฒนาให้มีโรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 มุมเมือง ทั้งพื้นที่
ฝั่งใต้ ฝั่งเหนือ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
จากสถานการณ์ปั จจุบัน พบว่า โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ยังมีการกระจายไม่
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการขยายการให้บริการให้มีความครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งเหนือของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลในเขตดอนเมือง และพื้นที่ทางฝั่งตะวันออก ได้แก่ โรงพยาบาลในเขต
คลองสามวา ทางฝั่ งใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลในเขตบางนา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า ง
ประชากรของประเทศ ที่กาลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population Aging) ทาให้
กรุงเทพมหานครต้องมีการเตรียมการรองรับสภาวะดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลผู้ สูงอายุ
บางขุนเทียนขึ้น โดยโรงพยาบาลดังกล่าวนอกจากจะให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาฃนทั่วไปในเขต
บางขุนเทียนและเขตใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นศูนย์เวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ เป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์แก่ผู้สูงอายุ ในการได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการ
ฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการบูรณการองค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
จากแนวคิด “การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ย่อมดีกว่าการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการ
เจ็บปุวย” จึงมีนโยบายมหานครแห่งความสุข (ด้านสุขภาพ) “ไม่ปุวยทั้งปี รับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจ
สุขภาพฟรี ” ซึ่งเป็นหนึ่งในหกนโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันด้วย
โครงการไม่ปุวย..เราดูแล ซึ่งเป็นโครงการนาร่องในกลุ่มเปูาหมายประชากรกรุงเทพมหานครที่มีสัญชาติไทย มี
ทะเบี ยนบ้ านอยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และขึ้ นทะเบี ยนสิ ทธิ หลั กประกั นสุ ขภาพกั บโรงพยาบาลในสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการฯ ที่สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงการมีสุขภาพดีที่สามารถสร้างได้ด้ว ย
ตนเอง และมีทัศนคติที่ดีในการรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ไม่เจ็บปุวย โดยการสร้างแรงจูงใจที่สามารถจับ
ต้องได้ ในรูปแบบของการได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของโรงพยาบาลที่ขึ้น
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ทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้รับเงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในอัตรารายละ 1,000 บาท
ในกรณีที่ไม่เกิดการเจ็บปุ วยจนต้องเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิห ลักประกันสุขภาพ ยกเว้น ในกรณีเข้ารับ
บริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค รวมถึงการคลอด ตามที่ประกาศสานักการแพทย์กาหนด เป็นเวลาครบ
1 ปี นับตั้งแต่วันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนการได้รับสิทธิในการตรวจสุขภาพฟรี ณ โรงพยาบาลที่
ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าการนาเสนอผลการวิเคราะห์โครงการดังกล่าวให้
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบและให้ความเห็นชอบในการดาเนินโครงการต่อไป
1.1.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด
พันธกิจ
1. จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุก
2. เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
เป้าหมาย
1. บริการตรวจคัดกรองโรคสาคัญ
2. มีโรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ปุวย..เราดูแล
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครแห่งความสุข)
1. ร้อยละความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมของโครงการไม่ปุวย..เราดูแล
2. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. การตรวจคัด กรองมะเร็ง ปากมดลู ก ในโรงพยาบาลสั งกั ด กรุ งเทพมหานครโดยไม่เ สี ย
ค่าใช้จ่าย
4. โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ใน ๔ มุมเมือง
1.1.3 แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมระบบพัฒนาสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขใจใกล้บ้าน
2. เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร
3. พัฒนาระบบการส่งต่อและ Mobile – Care Units ให้มีความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
4. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานประจา
5. พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. เพิ่มส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
7. ส่งเสริมให้ประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคสาคัญที่ปูองกัน
8. พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ และเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาลโรคเฉพาะทางใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
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9. เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบ
วงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล
10. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินและ
สถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร
11. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้บุคลากรมีความรัก ผูกพันและภูมิใจใน
องค์กร
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครแห่งความปลอดภัย
1.2.1 สถานการณ์และการประเมิน
จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานคร 6 มิติ ประกอบด้วย มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานคร
สาหรับทุกคน มหานครกระทัดรัด มหานครแห่งประชาธิปไตย และมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
โดยในช่วง 5 ปีแรกนั้น พยายามมุ่งเน้นให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ปลอดภัย
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็ นเมืองขนาดใหญ่ 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
การแพทย์ยังคงให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคสาคัญที่ปูองกันได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่ เป็นโรค
ความดัน โลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้บุคลากร
ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน และได้ องค์ความรู้ที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างในการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2558 อัตราตายผู้ปุวยความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
ของประชาชนที่เข้ารรั บบริการในโรงพยาบาลสั งกัดสานักการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 0.047 และร้อยละ
0.023 ตามลาดับ
ในส่วนของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ ขึ้นทะเบียนรักษา ภาวะอ้วนลงพุง รวมถึงการคัดกรอง
โรคที่สาคัญให้แก่ประชาชน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ โรคมะเร็ง
ปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับ สามารถดาเนินการด้ตามเปูาหมาย โดยโรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์ได้ดาเนินการตรวจคัดกรองโรคแก่ประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ในกลุ่มประชาชนที่ขึ้น
ทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคมของโรงพยาบาลในสังกัด ได้ร้อยละ 30.89 และ
ยังคงให้ความสาคัญต่อการตรวจคัดกรองโรคที่สาคัญให้กับประชาชนต่อไป โดยเน้นเรื่องของการสร้างเสริม
สุขภาพควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล รวมถึงบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการมีสุขภาพดีที่สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง
ในด้านการพั ฒ นาการให้ บริการแก่ประชาชน ทั้ง การผ่ านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน HA รวมถึงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุ งเทพมหานครนั้น จาเป็นต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการพิจารณาเพิ่มศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้ว ต้องให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาหรือยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้มีมาตรฐานเทียบได้รับระดับสากล โดยในปี 2558
ที่ผ่านมา ยังคงเน้นในเรื่องวิธีการปฏิ บัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่สามารถให้การรักษาพยาบาลหรือ
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บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่ า งยั่ งยื น และต่อ เนื่ อง ส่ ว นการพั ฒ นาและรับ รองคุ ณภาพโรงพยาบาลนั้ น โรงพยาบาลในสั งกั ดส านั ก
การแพทย์ 8 แห่ง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HA เรียบร้อยแล้ว โดยโรงพยาบาลเวช
การุณย์รัศมิ์ได้ผ่านการประเมินในปี 2558
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 เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องมีการ
จัดบริการให้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล การพัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีให้สามารถให้บริการผู้ถูกกระทาได้อย่างครบวงจรโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมเครือข่ายรองรับในการประสานการให้บริการ การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ใน
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
อย่างไรก็ตาม สิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาหรือก้าวไปข้ างหน้าได้
อย่างมั่นคง จาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง
ภารกิจทางด้านการศึกษา โดยการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึ กษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลัง
ปริญญา (Post Graduate) ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรต่อไป
1.2.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด
พันธกิจ
1. พัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. สร้างความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้เป็นผู้มีคุณค่า/ภูมิปัญญาของชุมชน
3. ให้บริการแบบองค์รวม
4. ส่งเสริมเครือข่ายบริการด้านการแพทฺย์ให้เข้มแข็ง
5. พัฒนาบุคลากร งานวิชาการ การศึกษา และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์
1. มุ่งสร้างสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี
2. เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้มาตรฐานและมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ งานวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง
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4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานโดยเน้นเวชศาสตร์
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 (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครแห่งความปลอดภัย)
1. ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
2. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
3. ร้อยละของความสาเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทาง
ที่มคี ุณภาพผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
4. ร้อยละของความสาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้า)
5. ร้ อยละของผู้ ปุ ว ยวิกฤติ ฉุกเฉิน ที่ขอรับ บริการทางการแพทย์ฉุ กเฉินขั้ นสู ง (Advance)
สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
6. ร้อยละของผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพ
โรงพยาบาล
7. ร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
8. ร้อยละของบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพที่เข้าร่วมในโครงการหน่วยบาบัดโรคมะเร็ง
9. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
10. อัตราการตายของผู้ ปุว ย โรคความดันโลหิตสู ง (ผู้ปุวยความดันโลหิตสู งที่เสียชีวิตด้ว ย
Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
11. อัตราการตายของผู้ปุวยโรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic
Heart , CKD , Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
12. ร้อยละของประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคที่สาคัญ
13. ผ ล ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
กทม.ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กาหนด
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14. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจของการรับบริการ
15. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่ององค์อยู่ในระดับดี
16. ร้อยละของความสพเรณ็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
17. ความสาเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
18. ร้อยละของผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือผู้ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือตนเอง
ได้ถูกต้อง
19. ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ
20. จานวนผลงานวิจัย / Innovation /R 2R ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
21. ร้ อ ยละของโรงพยาบาลที่ จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ พิ ก าร ผู้ สู ง อายุ แ ละ
ผู้ด้อยโอกาส
22. ร้อยละความสาเร็จของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
23. ร้อยละของสถานพยาบาลในสั งกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์
ทางเลือก
1.2.2 แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
2. เพิ่มพูนความรู้เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อที่สาคัญในเขตเมือง
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อสาคัญในเขตเมือง
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
1.3.1 สถานการณ์และการประเมิน
ตามแผนพัฒ นากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เป็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีเปูาหมายมุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการที่ทั นสมัยและถูกต้องแก่
ประชาชน และลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน ดังนั้น สานักการแพทย์จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายช่องทางการให้บริการเพื่ออานวยความ
สะดวก และช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ มากขึ้น ได้แก่ การเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ การ
ให้บริการนัดหมายผ่านระบบ Internet
การปรับปรุงระบบการให้บริการ ฯลฯ ให้มีความหลากหลาย
นอกจากนี้ ยังต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยสานักการแพทย์ได้มีการดาเนินโครงการศูนย์ข้อมูลผู้ปุวยซึ่งเป็นการ
พัฒนาทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ การเป็นศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์ที่สามารถ
นาไปพัฒนาระบบการให้บริการที่เหมาะสมได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางขั้นตอนพัสดุ เมื่อแล้ว
เสร็จจะช่วยให้โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ การเสริมสร้างให้บุคลากรของสานักการแพทย์มีความพร้อม ทั้งด้านศักยภาพ
คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นประเด็นสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เนื่องจากสานัก
การแพทย์มีภาระงานค่อนข้างมาก จานวนผู้มารับบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การช่วยให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน ทั้งทางด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความสุขในการทางาน จะช่วยสนับสนุน
ให้บุคลากรเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
1.3.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
พันธกิจ
1. พั ฒ นาระบบสารสนเทศและ/หรื อ ระบบภู มิ ส ารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ บริ ก าร
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ
2. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) ของแต่ละหน่วยงานและ/หรือกลุ่ม
ภารกิจ
เป้าหมาย
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองรับ และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
และการบริการที่มีคุณภาพ
2. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) ของแต่ละหน่วยงานและ/หรือกลุ่ม
ภารกิจ
ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
1. ผลคะแนนการประเมิ นการปรับปรุงข้อมูล บนเว็บไซด์ของหน่ว ยงานกทม.ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่กาหนด
1.3.3 แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (e – Service / m – Service)
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บทที่ 4
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2559 สานักการแพทย์เน้นการมีส่วน
ร่วมของส่วนราชการในสังกัดในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการมอบหมายความรับผิดชอบแก่
ส่วนราชการและดาเนินการในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ การด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติราขการ และการน าแผนไปสู่ การปฏิบัติใ ห้ บรรลุ ตาม
เปูาหมายที่กาหนด โดยครอบคลุมทั้งทางด้านสุขภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ต่าง ๆ รวมถึงการเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักการแพทย์ ให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการได้อ ย่างเหมาะสม มีการชี้แจงแนวทางในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักการแพทย์ ข้อสังเกต ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
อย่ างไรก็ต าม เพื่อ ให้ ก ารดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติร าชการส านัก การแพทย์บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ ได้กาหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และผลการปฏิบัติราชการโดย
คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักการแพทย์ และการประชุมคณะผู้บริหารสานักการแพทย์เป็นระยะ ๆ
รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
1. การสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่บุค ลากรของส านัก การแพทย์ ในการนาแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี พ.ศ.2559 ของสานักการแพทย์ไปสู่การปฏิ บัติ โดยการเชิญประชุมผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่
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
การติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของสานักการแพทย์ รวมถึงการประเมินผลสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของสานักการแพทย์

18

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสานักการแพทย์ประจาปี
พ.ศ.2559 โดยรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของสานักการแพทย์ จาก
โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plan) และรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส เสนอต่อ
ผู้บริหารสานักการแพทย์
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ตารางที่ 1 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามภารกิจของสานักการแพทย์
วิสัยทัศน์ของสานักการแพทย์ : เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ”
1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1)
องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีเครือข่ายบริการชั้นนาของประเทศ
ตอบสนองนโยบายผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตอบสนองแผนพัฒนาฯระยะ 20 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

มหานครแห่งความสุข

ส่งเสริมระบบพัฒนา
สุขภาพเพื่อประชาชน
ทุกกลุ่มวัยสุขใจใกล้
บ้าน

มหานครปลอดภัย

กลยุทธ์
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
บริการและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
พัฒนาความเป็นเลิศและ
เพิ่มการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลโรคเฉพาะ
ทางในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวังและปูองกัน
โรคติดต่อที่สาคัญในผู้ปุวย
และญาติ

ภารกิจประจาของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มหานครแห่งความสุข

เพิ่มศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

พัฒนาระบบการส่งต่อและ
Mobile – Care Units ให้มี
ความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
จากงานประจา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
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1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1) (ต่อ)
องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีเครือข่ายบริการชั้นนาของประเทศ

ตอบสนองนโยบายผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตอบสนองแผนพัฒนาฯระยะ 20 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์
มหานครปลอดภัย

กลยุทธ์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสหสาขาวิชาชีพด้าน
การแพทย์ในการบาบัด
โรคมะเร็ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การคัดกรองความเสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดต่อที่สาคัญในเขต
เมือง

ภารกิจประจาของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มหานครสาหรับทุกคน

ส่งเสริมระบบและการ
จัดบริการสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

การเตรียมความพร้อม
ของกรุงเทพมหานครใน
ด้านองค์กร

ขับเคลื่อนโรงพยาบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุขภายใต้
การกากับดูและของกรุงเทพ
มาหนครให้มีศักยภาพได้
มาตรฐานสาธารณสุข
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1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1) (ต่อ)
องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีเครือข่ายบริการชั้นนาของประเทศ

ตอบสนองนโยบายผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ

กลยุทธ์
เพิ่มระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อบริการประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ
(e- Service/m-Service)

ภารกิจประจาของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ

กลยุทธ์
ส่งเสริมให้
สถานพยาบาลของ
กรุงเทพมหานครมี
บริการแพทย์แผนไทย/
แพทย์ทางเลือก
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1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1) (ต่อ)
องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีเครือข่ายบริการชั้นนาของประเทศ

ตอบสนองนโยบายผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 12 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

สร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวสังคมและ
สวัสดิการสังคม
สงเคราะห์

เพิ่มส่งเสริมระบบและการ
จัดบริการสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เสริมสร้างให้บุคลากร
ของกรุงเทพมหานครมี
ความพร้อมทั้งด้าน
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต
และความภาคภูมิใจเพือ่
ร่วมพัฒนามหานครให้
น่าอยู่ยั่งยืน

เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของกรุงเทพมหานครให้
บุคลากรมีความรัก
ผูกพันและภูมิใจใน
องค์กร

ภารกิจประจาของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

23
1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1) (ต่อ)
องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีเครือข่ายบริการชั้นนาของประเทศ

ตอบสนองนโยบายผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 12 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร

กลยุทธ์
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในการปฏิบตั ิ
ราชการ

ภารกิจประจาของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
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1.2 ภารกิจประจา (มิติที่ 2-4)
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้าน
บริการ

1. พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจาปี และการก่อหนี้
ผูกพัน การบันทึกบัญชีและจัดทางบการเงินให้รวดเร็ว ถูกต้อง และ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2. คุณภาพการให้บริการ
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
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ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการดาเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2559

ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของสานักการแพทย์ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 (ตอบสนองนโยบาย ผว. กทม.)
ส่วนที่ 1 : 6 นโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
(นโยบาย)
มหานครแห่งความสุข

กลยุทธ์หลัก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมระบบพัฒนาสุขภาพ 1. ร้อยละความสาเร็จของ
เพื่อประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
การดาเนินการโครงการ
สุขใจใกล้บ้าน
ไม่ปุวย.. เราดูแล

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา
ร้อยละ 80

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
นิยาม/คาอธิบาย
1. โครงการไม่ปุวย...เรา
การดาเนินการ หมายถึง
ดูแล (9 รพ./กว.)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
โครงการ ฯ ในปีงบประมาณ
2559 ประกอบด้วย
1. ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
ดาเนินการโครงการฯ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินงานโครงการฯ
3. เสนอ ร่าง ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง
เงินสนับสนุนผู้รักษา
สุขภาพกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.....และ ร่าง ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขและอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนผู้รักษา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(นโยบาย)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
สุขภาพ
4. เสนอคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2560
5. ร่าง TOR ผลิตเอกสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง ความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรค
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 80

2.จานวนสตรีได้รับบริการ
ตรวจมะเร็งเต้านมใน
โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย

5,550 คน

วิธีคานวณ
จานวนกิจกรรมที่สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
หารด้วย จานวนกิจกรรม
ทั้งหมด คูณ 100
นิยาม/คาอธิบาย
2. การให้บริการตรวจคัด
- การตรวจคัดกรองมะเร็ง
กรองมะเร็งเต้านมใน
เต้านม หมายถึง การตรวจ
สถานพยาบาลสังกัด
คัดกรองโดยการสังเกตความ
กรุงเทพมหานคร
ผิดปกติด้วยการดูลักษณะ
(9 รพ./รพจ.)
ภายนอกของเต้านมและการ
คลา (ไม่รวมการตรวจ
mammogram และ u/s
breast)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(นโยบาย)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
- สตรีที่ได้รับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม หมายถึง
สตรีไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้า
นมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่
รวมการตรวจ
mammogram และ u/s
breast)
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้รับบริการ 5,000
คน/ปี ในสถานพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง
9 แห่ง

3.จานวนสตรีได้รับบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกใน
โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

16,158 คน

วิธีคานวณ
นับจานวน
นิยาม/คาอธิบาย
3. การให้บริการตรวจคัด
- การตรวจมะเร็งปากมดลูก
กรองมะเร็งปากมดลูก
หมายถึง การตรวจโดยการ
ในสถานพยาบาล
ทา Pap smear ตามเกณฑ์
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
(8 รพ.)
ประเทศไทย
- สตรีที่ได้รับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก หมายถึง
สตรีไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มี

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(นโยบาย)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
เพศสัมพันธ์ หรืออายุ 30 ปี
กรณียังไม่มีเพศสัมพันธ์ (การ
ตรวจเซลล์วิทยาของปาก
มดลูก (Cervical Cytology)
แบบ (Conventional
Papanicolaou Smear
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้รับบริการ 12,000
คน/ปี ในสถานพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง
9 แห่ง

4. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการตาม
ขั้นตอนในการจัดสร้าง
โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
กระจายอยู่ใน ๔ มุม
เมือง

ร้อยละ 80

วิธีคานวณ
นับจานวน
นิยาม/คาอธิบาย
โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครกระจายอยู่
ใน ๔ มุมเมือง หมายถึง
1. โซนพื้นที่กรุงเทพเหนือ
ได้แก่ รพ. 84 พรรษา
มหาราชา (คลองสามวา)
2. โซนพื้นที่กรุงเทพใต้
ได้แก่
รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน (รพข.)
5. โรงพยาบาล 84
พรรษามหาราชา
(คลองสามวา) (สก.)
6. โรงพยาบาลบางนา
(สก.)
7. โรงพยาบาลหลวงพ่อ
วัดปากน้า (กว.)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(นโยบาย)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
3. โซนพื้นที่กรุงเทพ
ตะวันออก ได้แก่ รพ.บางนา
4. โซนพื้นที่กรุงเทพ
ตะวันตก ได้แก่ รพ.หลวงพ่อ
วัดปากน้า
- ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่
กาหนด หมายถึง ความ
คืบหน้าการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานที่กาหนด
ในปี 2559 ประกอบด้วย
1.รพ. 84 พรรษา มหา
ราชา (คลองสามวา)
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการ
ประมาณราคากลาง คิดเป็น
ร้อยละ 40
ขั้นตอนที่ 2 ขอความ
เห็นชอบราคากลาง คิดเป็น
ร้อยละ 40
2.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ขั้นตอนที่ 1 ขอความ
เห็นชอบประมูลด้วยวิธีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น
ร้อยละ 40

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(นโยบาย)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ โครงการ/กิจกรรมและ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดขาย
แบบประมูลถึงขั้นตอนเคาะ
ราคา คิดเป็นร้อยละ 40
3.รพ.หลวงพ่อวัดปากน้า
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาประกาศ
เชิญชวนประชาชนอุทิศที่ดิน
เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล
คิดเป็นร้อยละ 25
ขั้นตอนที่ 2 เจรจาเรื่องค่า
เช่าที่ดินกับวัดปากน้า
ภาษีเจริญ คิดเป็นร้อยละ
25
ขั้นตอนที่ 3 จัดทา
รายละเอียดการของเช่า
คิดเป็นร้อยละ 25
ขั้นตอนที่ 4 เสนอขอความ
เห็นชอบและขออนุมัติ
โครงการต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร คิดเป็น
ร้อยละ 25
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 80
วิธีคานวณ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโครงการ
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ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2559 (ตามแผน 20 ปี กทม. ระยะที่ 1)
ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)
มหานครปลอดภัย
(ปลอดโรคคนเมือง
อาหารปลอดภัย)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
บริการและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่กรุงเทพฯ
(1.6.1.1)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

5. ร้อยละความครอบคลุม
ของการเข้าถึงบริการใน
การดูแลรักษาสุขภาพชาว
กรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ์)

ร้อยละ 95.97

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

นิยาม/คาอธิบาย
8. การพัฒนาระบบส่งต่อ
ความครอบคลุมของการเข้าถึง
ระหว่างศูนย์บริการ
บริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาว
สาธารณสุขและ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง
โรงพยาบาลสังกัดสานัก
ความสามารถในการรับผู้ปุวยที่ถูก
การแพทย์ (8 รพ./กว.)
ส่งต่อมาจากศูนย์บริการสาธารณสุข
เพื่อการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 80
วิธีคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่ส่งต่อสาเร็จจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการ
รักษาใน รพ.สังกัดสานักการแพทย์
หารด้วย จานวนผู้ปุวยที่ส่งต่อ
ทั้งหมดจากศูนย์บริการสาธารณสุข
ทั้งหมด คูณ 100
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)
พัฒนาความเป็นเลิศและ
เพิ่มการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลโรคเฉพาะ
ทางในสถานพยาบาล
สังกัด กทม.
(๑.๖.๑.๑ (1))

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

6. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความ
พึงพอใจระดับ “มาก” ใน
บริการรักษาพยาบาลของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของ
กรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ์)

ร้อยละ 96.76

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

นิยาม
9. กิจกรรมสารวจความ
- ความพึงพอใจระดับ “มาก” ขึ้นไป
พึงพอใจของ
ของผู้ใช้บริการศูนย์ความเป็นเลิศ
ผู้รบั บริการศูนย์ความ
ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
เป็นเลิศทางการแพทย์
ที่มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85
(รพก. รพต. รพจ.)
ตามแบบประเมินความพึงพอใจ
สานักการแพทย์
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง
1. ศูนย์จักษุวิทยา
2. ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
3. ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารก
ในครรภ์
4. ศูนย์เบาหวาน
5. ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัด
ผ่านกล้อง
6. ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
7. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและ
สมองเสื่อม
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
≥ร้อยละ 85
วิธีการคานวณ
จานวนแบบสอบถามที่มีคะแนน
ความพึงพอใจในระดับมากของ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

7. ร้อยละของความสาเร็จใน
การยกระดับศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ด้านโรค
เฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ของสานักการแพทย์
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(ผลลัพธ์)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

ร้อยละ 100

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของกรุงเทพมหานครหาร
ด้วยจานวนแบบสอบถามความ
พึงพอใจทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
คูณ 100
นิยาม
10.การพัฒนาและขยาย
คุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง ศูนย์
ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรค
การแพทย์
เฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของ
(รพก. รพต. รพจ.)
สานักการแพทย์ในระดับ 3 ขึ้นไป
อย่างน้อย 7 ใน 10 ข้อ
ประกอบด้วย
- บุคลากร
มีบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์
- สถานที่/คลินิกเฉพาะครบวงจร
มีการให้บริการคลินิกเฉพาะโรค
ครบทุกสาขาที่จาเป็น
- เครื่องมือ / ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์
มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์

34
ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
- สหสาขาวิชาชีพในองค์กร
มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ
- ศูนย์กลางการให้บริการและ
เครือข่ายการส่งต่อ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการและ
เครือข่ายการส่งต่อจาก
โรงพยาบาลในเครือข่าย
(สนพ./สนอ)
- ศูนย์กลางการฝึกอบรม /
หลักสูตรได้รับการยอมรับ เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรระยะ
สั้นหรือเป็นสถาบันสมทบ
- ความสาเร็จของการรักษา
สามารถให้การรักษาโรคที่ซับซ้อน
ได้แต่ไม่ครบถ้วน
- ศูนย์กลางข้อมูลผู้ปุวย
มีศูนย์กลางเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งเดียว
- จานวนผลงานวิจัยที่ชี้นาสังคม
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการนาเสนอ
หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เครือข่ายกับองค์กรวิชาชีพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

สานัก (Inter hospital
Conference)
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
≥ ร้อยละ 85

8. ร้อยละของความสาเร็จใน
การผ่านการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซ้า) (ผลลัพธ์)

ร้อยละ 100

วิธีคานวณ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน
โรคเฉพาะทางคุณภาพผ่านเกณฑ์ของ
สานักการแพทย์ในระดับ 3 ขึ้นไป
7 ใน 10 ข้อ ในแต่ละปี คูณ 100
หารด้วย จานวนศูนย์ทั้งหมด
นิยาม
11. การพัฒนาคุณภาพ
ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล หมายถึง ผ่านการรับรอง
(8 รพ./รพก./รพต./
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
รพส.)
และบริการสุขภาพ โดยรับการตรวจ
ประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือ
พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยส่งหนังสือขอรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาลไป
ยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
เพื่อกาหนดวันเข้าตรวจประเมิน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 100
(รพก./รพต./รพส.)

9. ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติ
ฉุกเฉินที่ขอรับบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง
(Advance) สามารถได้รับ
บริการภายใน 10 นาที
และส่วนของขั้นพื้นฐาน
(Basic) สามารถได้รับ
บริการภายใน 15 นาที
(ผลลัพธ์)

ร้อยละ 47.65

วิธีการคานวณ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
ที่ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ
(ซ้า) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลฯ
คูณ 100 หารด้วย โรงพยาบาลที่
ต้องรับการตรวจประเมิน (ซ้า) ในปี
2559
นิยาม/คาอธิบาย
12.โครงการเพิ่ม
ผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการ
ประสิทธิภาพการเข้าถึง
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็น
เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
บริการพื้นฐาน ได้รับบริการภายใน
ฉุกเฉินในระบบบริการ
15 นาที ส่วนที่เป็นบริการขั้นสูง
การแพทย์ฉุกเฉิน
ได้รับบริการภายใน 10 นาที
กรุงเทพมหานคร
(9 รพ./ศบฉ)
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 45
วิธีคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับบริการขั้น
พื้นฐานภายใน 15 นาที บวกด้วย
จานวนผู้ปุวยที่รับบริการขั้นสูง
ภายใน 10 นาที หารด้วย จานวน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

10. ร้อยละของผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการ
ดูแลจากทีมสุขภาพของ
โรงพยาบาล (ผลลัพธ์)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

-

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ผู้ปุวยที่ขอรับบริการทั้งหมด คูณ
100
นิยาม
13. โครงการศูนย์บริการ
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หมายถึง
การแพทย์ฉุกเฉินเฉลิม
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ระดับวิกฤต
พระเกียรติ
เร่งด่วน และไม่รุนแรง ที่ได้รับการ
พระบาทสมเด็จพระ
นาส่งโรงพยาบาลในสังกัดสานัก
เจ้าอยู่หัว เนือ่ งในโอกาส
การแพทย์ด้วยหน่วยปฏิบัติการ
พระราชพิธีมหามงคล
การแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการ
เฉลิมพระชนมพรรษา
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพหมานคร
7 รอบ 5 ธันวาคม
ทีมสุขภาพโรงพยาบาล หมายถึง
2554 (ศบฉ.)
บุคลากรทางการแทพย์และ
สาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์
การดูแล หมายถึง การประเมิน
อาการ หรือการตรวจร่างกายหรือ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
การตรวจทางรังสี หรือการ
วินิจฉัยโรค หรือ การรักษา หรือการ
ส่งต่อภายหลังจากได้รับการประเมิน
กรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ผู้บาดเจ็บ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวังและปูองกัน
โรคติดต่อที่สาคัญใน
ผู้ปุวยและญาติ
(๑.๖.๒.๑ (๑))

11. ร้อยละความสาเร็จของ
การรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ที่ขึ้นทะเบียนรักษา
(ผลลัพธ์)

ร้อยละ 89.22

วิธีการคานวณ
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ได้รับการดุแลจาก
ทีมโรงพยาบาล หารด้วย ผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉินทั้งหมด คูณด้วย 100
นิยาม
อัตราผลสาเร็จในการรักษาผู้ปุวย
วัณโรค (Success Rate) มาจาก
อัตราการรักษาหาย (Cure Rate)
และรักษาครบ (Complete Rate)
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
≥ร้อยละ 87
วิธีการคานวณ
อัตราผลสาเร็จในการรักษา เท่ากับ
จานวนผู้ปุวยที่รักษาหาย (ผู้ปุวยใหม่
เสมหะบวก) รวมกับจานวนผู้ปุวยที่
รักษาครบ (ผู้ปุวยใหม่เสมหะบวก)
ที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่รอบที่ 1-4
/2558 หารด้วย
จานวนผู้ปุวยที่ขึ้นทะเบียน
(ผู้ปุวยใหม่เสมหะบวก) หารด้วย
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่ขึ้น

14. การพัฒนาระบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์
(8 รพ./กว.)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสหสาขาวิชาชีพด้าน
การแพทย์ในการ
บาบัดรักษาโรคมะเร็ง
๑.๖.๓.๑ (1)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

12.ร้อยละของบุคลากรใน
สหสาขาวิชาชีพที่เข้าร่วม
ดูแลรักษาผู้ปุวยในหน่วย
เคมีบาบัด (ผลลัพธ์)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

-

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ทะเบียนทั้งหมดในรอบดังกล่าว คูณ
100
นิยาม
สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง แพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ
หน่วยบาบัดโรคมะเร็ง ได้แก่ แพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นัก
เทคนิคการแพทย์
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยบาบัดโรคมะเร็ง หมายถึง
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ปุวย ได้แก่ อายุรแพทย์ 1 คน
ศัลยแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพที่
ผ่านการอบรมการใช้ยาเคมีบาบัด
15 คน เภสัชกรที่ช่วยในการผสมยา
เคมีบาบัด 2 คน นักเทคนิค
การแพทย์ 1 คน นักโภชนาการ 1
คน
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 50
วิธีการคานวณ
จานวนบุคลากรในแต่ละสาขา
วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ คูณ 100

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

15. โครงการจัดตั้งหน่วย
เคมีบาบัด (รพต.)
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กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การคัดกรองความเสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดต่อที่สาคัญใน
เขตเมือง (1.6.3.2)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

13. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการอ้วนลงพุงมีรอบ
เอวหรือ BMI ลดลงจาก
เดิม (ผลลัพธ์)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

ร้อยละ 81.15

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

หารด้วย จานวนบุคลากรในแต่ละ
สาขาวิชาชีพทั้งหมดที่ระบุใน
โครงการ
นิยาม
16.โครงการปรับเปลี่ยน
- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วน ลงพุง
พฤติกรรมประชาชนที่มี
หมายถึง บุคลากรในสังกัด
น้าหนักเกินเกณฑ์
สานักการแพทย์และหรือประชาชน
มาตรฐาน (8 รพ./รพจ.)
ทั่วไป
- รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง
ผู้เข้าร่วมโครงการที่วัดรอบเอวหรือ
BMI หลังเข้าร่วมโครงการลดลง
จากก่อนเข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 75
วิธีคานวณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่
มีรอบเอวหรือBMI ลดลง คูณ 100
หารด้วยจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
อ้วนลงพุงทั้งหมด

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

14. อัตราการตายของผู้ปุวย
โรคความดันโลหิตสูง
(ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
ที่เสียชีวิตด้วย
Intracerebral
Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke)
(ผลลัพธ์)

ร้อยละ 0.047

15. อัตราการตายของผู้ปุวย
โรคเบาหวาน (ผู้ปุวย
เบาหวาน ทีไ่ ม่มี
ภาวะแทรกซ้อน Ischemic
Heart , CKD , Stroke)
ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์ (ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

นิยาม
17. การพัฒนาระบบ
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง
บริการประชาชนที่เป็น
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิต
โรคความดันโลหิตสูง
ในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
(9 รพ./รพส.)
ด้วย Intracerebral Hemorrhage
หรือ Hemorrhagic Stroke
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
< ร้อยละ 3.3

ร้อยละ 0.023

วิธีคานวณ
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย
Intracerebral Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke หารด้วย
จานวนผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มา
รับการรักษาในปี งบประมาณเดียวกัน
คูณ 100
นิยาม
18.การพัฒนาคุณภาพ
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ปุวย
ระบบบริการประชาชน
โรคเบาหวานที่มารับการรักษาใน
ที่เป็นโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลสังกัด สานักการแพทย์
(9 รพ./รพต.)
และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน และเสียชีวิตโดยไม่มี
ภาวะ Ischemic heart , Chronic
kidney disease , Stroke ร่วมด้วย
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กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

16.ร้อยละของประชาชนที่
โรงพยาบาลรับผิดชอบ
ได้รับการคัดกรองโรคที่
สาคัญ (ผลลัพธ์)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

ร้อยละ 30.89

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
< ร้อยละ 5
วิธีการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่เสียชีวิตด้วย
โรคเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ของ Ischemic heart , Chronic
kidney disease , Stroke ร่วมด้วย
หารด้วย จานวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการรักษาในปีงบประมาณ
เดียวกัน คูณ 100
นิยาม
19.โครงการตรวจคัดกรอง
- ประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ
โรค (8 รพ./รพก.)
หมายถึง ประชาชนที่ขึ้นทะเบียน
ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และประกันสังคมของโรงพยาบาล
ในสังกัดสานักการแพทย์
- โรคที่สาคัญ หมายถึง
1. กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน หัวใจและ
หลอดเลือด
2. กลุ่มโรคที่ผู้บริหารให้
ความสาคัญ ได้แก่ มะเร็งตับ
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 20

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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การบริหารจัดดการ

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

เพิ่มระบบสารสนเทส
17.ผลคะแนนการปรับปรุง
และ/หรือระบบภูมิ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
สารสนเทศเพื่อบริการ
หน่วยงาน ตามเกณฑ์
ประชาชนหรือหน่วยงาน
ประเมินผลที่กาหนด
ภาครัฐ (e- Service/m(ผลลัพธ์)
Service) 7.5.1.1

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

96 คะแนน

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

วิธีคานวณ
จานวนประชาชนที่โรงพยาบาลใน
สังกัดสานักการแพทย์รับผิดชอบ
ได้รับการคัดกรองโรค หารด้วย
จานวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตาม
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
ประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
สังกัดสานักการแพทย์ทั้งหมด คูณ
100
คานิยาม
20.การพัฒนาเว็ปไซด์ของ
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงาน
หน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสานัก
(ทุกส่วนราชการ/กว.)
สานักงาน สานักงานเขต และส่วน
ราชการในสังกัดสานัก ปลัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 77
หน่วยงาน
2. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร
(www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์
ที่หน่วยงานจัดทาขึ้น และมีการ Link
มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
3. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานตามข้อ 1 ที่
เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์
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กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ประกอบด้วย
3.1 ปฏิทินกิจกรรม
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
3.3 ข่าวสาร
3.4 การให้บริการ
3.5 ติดต่อเรา
เกณฑ์การให้คะแนน
มีแนวทางการให้คะแนน โดยกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการแต่ละหัวข้อ
ดังนี้
1. ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ปี)
โดยหน่วยงานดาเนินการตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 57–สิงหาคม 58
ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผน
ไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทิน
กิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน
และดาเนินการให้เสร็จภายในวันที่
25 ของทุกเดือน
2. เกี่ยวกับองค์กร (20 คะแนน)
ประกอบด้วย
2.1 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
2.2. โครงสร้าง/ผู้บริหาร
2.3 แผนปฏิบัติราชการ
2.4 สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการ
2.5 ข้อมูลทางกายภาพ
โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้
1) การนาเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทุก
รายการ (5 คะแนน) มีกาหนดเวลา
ดาเนินการ ดังนี้
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค.
2558 ได้รับ 5 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค.
2559 ได้รับ 4 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ.
2559 ได้รับ 3 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน มี.ค.
2559 ได้รับ 2 คะแนน
หากพ้นจากที่กาหนด จะไม่ได้รับ
คะแนนในส่วนนี้
2) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(ข้อ 2.2 และข้อ 2.4) (15
คะแนน) ดังนี้
- ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 25
มี.ค. 59
- ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายใน 25
มิ.ย. 59

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
- ครัง้ ที่ 3 แล้วเสร็จภายใน 25
ก.ย. 59
3. ข่าวสาร (48 คะแนน) โดยต้อง
ลงวันที่ที่นาข้อมูลออกเผยแพร่ท้าย
หัวข้อข่าวสารทุกรายการ หากไม่ลง
วันที่จะไม่นาเรื่องนั้นๆมารวมเพื่อคิด
เป็นผลคะแนน ประกอบด้วย
3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการ
เผยแพร่ข่าวกิจกรรม ที่หน่วยงานนา
ลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่าน
มาหรือข่าวอื่นๆ
3.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนา
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมมาเผยแพร่
3.3 ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ
ที่ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศ
ของกรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน
ประกาศอื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน
ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคาการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้
- ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน ได้ 1
คะแนน
- ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน ได้ 2

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
คะแนน
- ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน ได้ 3
คะแนน
- ปรับปรุง 5 ครั้ง/เดือน ได้ 4
คะแนน
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
4. การให้บริการ (18 คะแนน )
ประกอบด้วย
4.1 การให้บริการของหน่วยงาน
(10 คะแนน) เป็นการแจ้งราย
ละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของ
หน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ
ขั้นตอน ระยะเวลาในการดาเนินการ
ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลง
ข้อมูลแล้วเสร็จภายใน มี.ค.59 หาก
พ้นจากที่กาหนดจะไม่ได้รับคะแนนใน
ส่วนนี้
4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่
สามารถ Download ได้ (8 คะแนน)
เป็นแบบฟอร์มการให้บริการของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด สนป.
ซึง่ ดาเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา
1 แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผนฯ 20 ปี)

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์
ก.พ.59 ได้รับ 4 คะแนน และ
ดาเนินการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ.59
อีก 1 แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน
พ.ค.59 ได้รับอีก 4 คะแนน
5. ติดต่อเรา (4 คะแนน) ต้องแสดง
ข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและ
ส่วนราชการในสังกัดและที่อยู่ของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
และแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน โดยดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2558
ค่าเป้าหมาย/ ผลสัมฤทธิ์
90 คะแนน
วิธีการคานวณ
ผลคะแนนการดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
เกณฑ์ประเมินที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผน 12 ปี)
สร้างเสริมความเข้มแข็ง ส่งเสริมระบบและการ
18.ร้อยละของผู้ใช้บริการ
ของครอบครัว สังคม และ จัดบริการสวัสดิการและ
มีความพึงพอใจของ
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์เด็ก
การรับบริการ
เยาวชน สตรี ผู้พิการ และ
(ผลลัพธ์)
ผู้ด้อยโอกาส

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา
ร้อยละ 98.00

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
นิยาม
21. การพัฒนาระบบบริการ
- ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและ
พอใจต่อบริการของศูนย์พิทักษ์สิทธิ
สตรี (8 รพ./รพต.)
เด็กและสตรีของโรงพยาบาลใน
สังกัดสานักการแพทย์
- ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีของ
โรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 80
วิธีคานวณ
จานวนผู้รับบริการศูนย์พิทักษ์สิทธิ
เด็กและสตรีที่ ตอบแบบ สอบถาม
ความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก
คูณ 100 หารด้วย จานวน
ผู้รับบริการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและ
สตรีที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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(ตามแผน 12 ปี)
เสริมสร้างให้บุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมทั้งด้าน
ศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิต และความ
ภาคภูมิใจเพื่อร่วม
พัฒนา
กรุงเทพมหานครให้
น่าอยู่ยั่งยืน

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานครให้
บุคลากรมีความรัก ผูกพัน
และภูมิใจในองค์กร

19.ร้อยละของบุคลากร
มีความพึงพอใจต่อ
องค์กรอยู่ในระดับดี
(ผลลัพธ์)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา
ร้อยละ 92.10

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
นิยาม
22.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร (Happy Work
- ความพึงพอใจต่อองค์กร หมายถึง
Place) (ทุกส่วนราชการ/
ผลที่ได้จากการที่บุคลากรเข้าไปมี
สก.)
ส่วนร่วมในองค์กร โดยทัศนคติด้าน
บวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึง 23.โครงการประชุมใหญ่ทาง
พอใจและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้ วิชาการประจาปีครบครอบ
118 ปี โรงพยาบาลกลาง
เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ
(รพก.)
- ระดับน้าหนักของความพึงพอใจ
24. โครงการประชุมวิชาการ
คือ
การพยาบาลประจาปี
5 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ เห็นด้วย
(รพก.)
มากที่สุด
25.โครงการประชุมวิชาการ
4 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับเห็นด้วย
ประจาปี 2559
มาก
(ครั้งที่ 13) (รพต.)
3 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ ปานกลาง
26.โครงการการประชุม
2 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ น้อย
วิชาการ การปูองกันและ
1 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ น้อยที่สุด
ควบคุมการติดเชื้อ(รพต.)
- ระดับดี หมายถึง ความพึงพอใจด้าน
บวกที่มีค่าน้าหนักตั้งแต่ 4 ขึ้นไป 27.โครงการสัมมนาวิชาการ
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
และความพึงพอใจด้านลบ ที่มีค่า
ประจาปี 2559
น้าหนักตั้งแต่ 2 ลงไป
(Bangkok Annual
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
Congress in Minimally
ระดับปานกลางขึ้นไป
Invasive Surgery : BMIS
(ร้อยละ 75)
2016) (รพจ.)
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(ตามแผน 12 ปี)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
วิธีคานวณ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
หาร 5 คูณ 100

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
28.โครงการการประชุม
วิชาการประจาปี
โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ
(รพท.)
29.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
(รพท.)
30.โครงการอบรมปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (รพท.)
31.โครงการการประชุม
วิชาการด้านเภสัชกรรม
ของโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
(รพท.)
32.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การระงับเหตุ
เพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ
(รพท.)
33.โครงการอบรมปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์ (รพว.)
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
34.โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย (รพว.)
35.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน
(รพว.)
36.โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืน
ชีวิตขั้นพื้นฐาน (รพล.)
37.โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ
การ การช่วยฟื้นคืนชีวิต
ขั้นสูง (รพล.)
38.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล (รพล.)
39.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ (รพร.)
40.โครงการอบรมการช่วยฟื้น
คืนชีพในผู้ใหญ่ (รพร.)
41.โครงการอบรมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ (รพร.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผน 12 ปี)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

เพิ่มประสิทธิภาพการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
20.ร้อยละของ
ดาเนินงานด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร
ความสาเร็จในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติราชการ
พัฒนาระบบ
สาหรับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนามหานคร
เพื่อการบริการ
(ผลผลิต)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ร้อยละ 35

นิยาม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึง ขั้นตอนที่สาคัญของการ
ดาเนินงานในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (Hospital Information
System : HIS) และระบบเครือข่ายที่
ใช้เพื่อการสนับสนุนงานบริการ

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
42.โครงการอบรมให้ความรู้
ประชาชน เรื่องโรคที่พบ
บ่อยในชุมชน (รพร.)
43.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
รับอุบัติภัยกลุ่มชน(รพส.)
44.โครงการประชุมวิชาการ
ประจาปี (รพส.)
45.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นสูง (รพส.)
46.การประชุมวิชาการประจาปี
ครั้งที่ 14 สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร (กว.)
47.โครงการพัฒนาระบบศูนย์
ข้อมูลผู้ปุวย (กว.)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผน 12 ปี)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 40
วิธีการคานวณ
ความสาเร็จตามขั้นตอนการ
ดาเนินงานในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล
ผู้ปุวย สานักการแพทย์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มีการวางแผน
ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 10
ขั้นตอนที่ 2 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) และได้จัดทา TOR
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 35
ขั้นตอนที่ 3 โครงการผ่านขั้นตอนให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ
40
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการจัดซื้อ/จัด
จ้าง ตาม TOR โครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์ข้อมูลผู้ปุวย สานักการแพทย์
คิดเป็นร้อยละ 50

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ตามแผน 12 ปี)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 5 มีการดาเนินการส่งมอบ
งาน โดยติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โปรแกรม และระบบเครือข่าย ใน
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
คิดเป็นร้อยละ 80
ขั้นตอนที่ 6 มีการตรวจรับงานตาม
โครงการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 90
ขั้นตอนที่ 7 มีการใช้งานระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลเพื่อการ
บริการ ในโรงพยาบาลสังกัดสานัก
การแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

56

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ค. ภารกิจประจาที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2559 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

มหานครแห่งความสุข

เพิ่มศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

21.ความสาเร็จของการ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพ
(ผลลัพธ์) * สนับสนุน
ตัวชี้วัดแผนพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา
ร้อยละ 100

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
นิยาม
48. การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล
คุณภาพในโรงพยาบาล
สังกัดสานักการแพทย์ หมายถึง
สังกัดสานักการแพทย์
คลินิกที่ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
(9 รพ.)
1. มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนใน
รูปแบบการให้บริการผู้ปุวยนอก
2. มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้ปุวยสูงอายุ ครบ 4 ข้อ
2.1 มีปูายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุ
อย่างชัดเจน
2.2 มีราวจับทางเดินอานวย
ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
2.3 มีทางลาดที่ได้มาตรฐาน
2.4 มีห้องน้าผู้สูงอายุ /
ผู้พิการ
3. คลินิกผู้สูงอายุเปิดให้บริการ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง / สัปดาห์
4.พยาบาลที่ดาเนินงานในคลินิก
ผู้สูงอายุ เคยผ่านการอบรมด้าน
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
5. มีเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพร่วม
เป็นทีมที่ปรึกษาของคลินิก
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ผู้สูงอายุ
(แพทย์ นักกายภาพบาบัด เภสัชกร
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
นักโภชนาการ นักวิชาการ
สาธารณสุข ฯลฯ)
6. มีการรวบรวมจานวนผู้ปุวยสูงอายุ
ของโรงพยาบาลที่มี Geriatric
Syndromes ทุก 3 เดือน
6.1 Dementia
6.2 Osteoarthritis of knee
6.3 Incontinence
6.4 Fall
6.5 Depression
7. คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน /
คัดกรอง Geriatric Assessment
ดังนี้
7.1 ADL
7.2 Dementia (Cognitive
Impairment)
8. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
9. คลินิกผู้สูงอายุมีการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานที่กาหนด
10.บุคลากรที่ให้การดูแลรักษา
ผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการ

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเวช
ศาสตร์ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
(อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี)
11. คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน /
คัดกรอง Geriatric Assessment
ในผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาจาก
ประวัติ และการตรวจเบื้องต้น
11.1 Incontinence
11.2 Fall
11.3 Malnutrition
11.4 Depression
12.มีแพทย์รับผิดชอบประจา
ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุ
เกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว
อย่างน้อยตั้งแต่ข้อ 1 ถึง ข้อ 9
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 100 ( 9 แห่ง)
วิธีการคานวณ
จานวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
โรงพยาบาล สังกัดสานักการแพทย์ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หารด้วย จานวน
โรงพยาบาลทั้งหมด คูณ ด้วย 100

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
22. ร้อยละของผู้ดูแล
ผู้ปุวยและ/หรือ
ผู้ปุวย มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลผู้ปุวยหรือ
ตนเองได้ถูกต้อง
(ผลลัพธ์)

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา
93.31

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
นิยาม
ความรู้ความเข้าใจในการดูแล
หมายถึง การให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู
สมรรถนะเพื่อให้ผู้ดูแลและ/หรือ
ผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลตนเอง

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
49. โครงการสร้างเสริมพลัง
ผู้ปุวยและญาติ
(Well-being Caring)
(8 รพ./รพว.)

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 80

พัฒนาระบบการส่งต่อ
และ Mobile – Care
Units ให้มีความสะดวก
และตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

23. ร้อยละความสาเร็จ
ของการส่งต่อผู้ปุวย
โรคสาคัญ (ผลลัพธ์)

ร้อยละ 96.60

วิธีการคานวณ
จานวนผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือผู้ปุวยที่
มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
ผู้ปุวยหรือตนเองถูกต้อง หารด้วย
จานวนผู้ดูแลผู้ปุวย และ/หรือผู้ปุวยที่
ได้รับความรู้ในการดูแลทั้งหมดคูณ
100
นิยาม
50.การสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระบบส่งต่อ หมายถึง การ
ระหว่างบุคลากรเพื่อการ
ประสานงานส่งต่อผู้ปุวยระหว่าง
ส่งต่อผู้ปุวย (รพจ.)
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยโรคสาคัญ 4 โรค ได้แก่
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและ
สมอง ทารกเกิดก่อนกาหนดและ
ออร์โธปิดิกส์

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 70

สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมจากงานประจา

24. ร้อยละผลงานวิจัย /
Innovation /R2R ที่
นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์)

24 เรื่อง
(ร้อยละ 54.54)

วิธีคานวณ
จานวนผู้ปุวยโรคสาคัญ 4 โรค ได้แก่
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและ
สมอง ทารกเกิดก่อนกาหนด และ
ออร์โธปิดิกส์ที่ส่งต่อสาเร็จทั้งในและ
นอกโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
หารด้วย จานวนผู้ปุวย 4 โรคสาคัญ
ที่ต้องการส่งต่อทั้งหมด คูณ 100
นิยาม
51.ทุนส่งเสริมการวิจัยทาง
- ผลงานวิจัย / Innovation / R2R
การแพทย์ (รพท./กว.)
หมายถึง งานวิจัย (Research)
นวัตกรรม (Innovation) และการ
ทางานวิจัยจากงานประจาสู่งานวิจัย
(R2R) ที่บุคลากรในสังกัดเป็น
ผู้ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ
ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ใน
วารสาร
- ใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง มีการนา
ผลงานวิจัย / Innovation / R2Rไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
สานักการแพทย์หรือส่วนราชการนั้นๆ
หรือหน่วยงานภายนอก

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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มหานครสาหรับทุกคน

กลยุทธ์หลัก

ส่งเสริมระบบและการ
จัดบริการสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
3.1.2.1 (1)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

25.ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่จัดให้มี
สิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส
(ผลลัพธ์) * สนับสนุน
ตัวชี้วัดแผนพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

-

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
13 เรื่อง (ร้อยละ 50)

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

วิธีการคานวณ
จานวนผลงานวิจัย / Innovation
/R2R ที่นา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์ หารด้วย จานวน
ผลงานวิจัย / Innovation /R 2R
ของโรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์ทั้งหมด คูณด้วย 100
นิยาม
52.กิจกรรมการปรับปรุงสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่ผู้
- โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยายาล
พิการ ผู้สูงอายุ
ในสังกัดสานักการแพทย์ทั้ง
ผู้ด้อยโอกาส
9 แห่ง
(ทุกส่วนราชการ)
- สิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง
การจัดให้มี หรือ มีการปรับปรุงสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่
ผู้พิการฯ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 เช่น ช่องทางการพิเศษ
ที่นั่งรอรับบริการ รถเข็นนั่ง ราว
จับ พื้นยางกันลื่น ห้องน้าสาหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 100
วิธีคานวณ
โรงพยาบาลที่จัดให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส หารด้วย จานวน
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
ทั้งหมดคูณ 100

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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ง. ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร์/ประจา) ที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศหรือแผนปฏิบัติการการเ ข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

การเตรียมความพร้อมของ 3. ขับเคลื่อน
กรุงเทพมหานครในด้าน
โรงพยาบาลและ
องค์กร
หน่วยงาน
สาธารณสุขภายใต้
การกากับดูแลของ
กรุงเทพมหานครให้
มีศักยภาพได้
มาตรฐาน
สาธารณสุข
(4.2.4)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
26. ร้อยละความสาเร็จ
ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสานัก
การแพทย์ที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพ
มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพจาก
สถาบันรับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
(ผลลัพธ์)
* สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลแผนปฏิบัติ
การยุทธศาสตร์
ประเทศหรือ
แผนปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
นิยาม
1. โรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาล
จานวน 8 แห่งที่อยู่ในสังกัดสานัก
การแพทย์ ทั้งนี้ยังไม่นับรวม รพ.
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากเป็น
โรงพยาบาลที่ยังไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
2. ผ่านการรับรองคุณภาพ หมายถึง
ผ่านการรับรองว่าสถานพยาบาลมี
องค์ประกอบของการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาคุณภาพที่เชื่อได้ว่าจะ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดี
และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
โดยเป็นการรับรองระบบการ
ดาเนินงานของสถานพยาบาล
3. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ หมายถึง มาตรฐานฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ได้รับการ
รับรองจากองค์กรสากล The
International Society for Quality
in Health Care (ISQua)

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
53. การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (8 รพ.)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
4. สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หมายถึง สถาบันที่ดาเนินการเกี่ยวกับ
การประเมินระบบงานและการรับรอง
คุณภาพของสถานพยาบาลรวมทั้ง
กาหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล
เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการ
พัฒนาและการรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 100
วิธีการคานวณ
จานวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ คูณด้วย 100
หารด้วยจานวนโรงพยาบาลในสังกัดฯ
สานักการแพทย์ทั้งหมดที่รับผู้ปุวยไว้
ค้างคืน (8 แห่ง)

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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จ. ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร์/ประจา) ที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ส่งเสริมให้สถานพยาบาล 27. ร้อยละของ
ของกรุงเทพมหานครมี
สถานพยาบาลใน
บริการแพทย์แผนไทย/
สังกัดกรุงเทพมหานคร
แพทย์ทางเลือก
ที่มบี ริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
(ผลลัพธ์) * สนับสนุน
ตัวชี้วัดแผนพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา
-

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การแพทย์แผนไทย หมายถึง
54. หน่วยแพทย์แผนไทยและ
กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับ
แพทย์ทางเลือก
การตรวจ วินิจฉัย บาบัด รักษา
(รพก./รพจ./รพร.)
ปูองกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์
การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้
หมายความรวมถึงการเตรียม การผลิต
ยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์
และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดย
อาศัยความรู้หรือตาราที่ได้ถ่ายทอด
และพัฒนาสืบต่อกันมา (ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542)
การแพทย์ทางเลือก หมายถึง
การแพทย์ที่ไม่ใช่การแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านไทย โดยให้
การแพทย์อื่นๆ ที่เหลือถือเป็น
การแพทย์ทางเลือกทั้งหมด

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่
ผ่านมา

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ที่
มีบริการการแพทย์แผนไทย /
การแพทย์ทางเลือก หมายถึง
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ที่มี
บริการการแพทย์แผนไทย หรือ
การแพทย์ทางเลือก (ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542) โดย
อาจมีหน่วยบริการการแพทย์แผนไทย
หรือการแพทย์ทางเลือกดังกล่าว
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 20 (3 แห่ง)
วิธีการคานวณ
จานวนโรงพยาบาลสังกัดสานัก
การแพทย์ที่มีบริการแพทย์แผนไทย /
แพทย์ทางเลือก หารด้วย จานวน
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
ทั้งหมด คูณ 100

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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ฉ. ภารกิจสนับสนุนมิติที่ 2 – 4
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก

การพัฒนาระบบบริการ
พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผน
ประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น งบประมาณประจาปี และการ
องค์กรชั้นเลิศด้านบริการ
ก่อหนี้ผูกพัน การบันทึกบัญชี
และจัดทางบการเงินให้รวดเร็ว
ถูกต้อง และเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
28. ร้อยละของความสาเร็จของ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
การก่อหนี้ผูกพัน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
29. ร้อยละของความสาเร็จของ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภาพรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
30. ร้อยละของเงินงบประมาณกัน ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
ไว้เหลือมปี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
31. คะแนนความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
จัดทางบการเงินทันเวลาและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ถูกต้อง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
32. คะแนนความสาเร็จของการ ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
จัดทารายงานบัญชีมูลค่า
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ทรัพย์สินประจาปี 2558
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ทันเวลาและถูกต้อง
33. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
จัดทาระบบการบริหารความ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
55. การก่อหนี้ผูกพัน
(ทุกส่วนราชการ)
56. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน
(ทุกส่วนราชการ)
57. การกันเงินงบประมาณ
เหลื่อมปี
(ทุกส่วนราชการ)
58. การจัดทางบการเงิน
(ทุกส่วนราชการ)
59. การจัดทารายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สิน
(ทุกส่วนราชการ)
60. การจัดทาระบบบริหาร
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
(ทุกส่วนราชการ)

68
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก
คุณภาพการให้บริการ

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
ประชาชนสู่ความเป็นองค์กรชั้น
เลิศด้านบริการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
34. ระดับความสาเร็จในการแก้ไข ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
61. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประชาชน/ผูร้ ับบริการ
ผู้รับบริการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ทุกส่วนราชการ)
35. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ 62. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด
ดาเนินโครงการให้บริการที่ดี ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(รพก./รพว./รพต.)
ที่สุด (Best Service)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
36. ระดับความพึงพอใจของ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
63.การสารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประชาชนผู้มารับบริการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(8 รพ.)
37. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
64.กิจกรรมพัฒนา
ดาเนินการพัฒนา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สภาพแวดล้อมในองค์กร
สภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ทุกส่วนราชการ)
38. ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
65. กิจกรรมการสร้างราชการใส
ตามแผนปฏิบัติการสร้าง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สะอาด
ราชการใสสะอาดของ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ทุกส่วนราชการ/สก.)
กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ตารางที่ 3 โครงการ /กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2559 สานักการแทพย์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการไม่ปุวย...เราดูแล
2 การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นมในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
3 การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
4 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
5 โรงพยาบาล 84 พรรษามหาราชา
(คลองสามวา)
6 โรงพยาบาลบางนา
7 โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้า
8 การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
9 กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์
10 การพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์
11 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

สอดคล้องตาม
แผนฯ
1
1

จานวนงบประมาณ
(บาท)
-

1

-

1
1

-

1
1
2

-

2

โครงการ/กิจกรรม
ลงทุน
ดาเนินการ
/
/

-

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
9 รพ./กว.
9 รพ./รพจ.

-

8 รพ.

/
/

-

รพข.
สก.

/
/
/

-

สก.
กว.
8 รพ./กว.

-

/

-

รพก. รพต. รพจ.

2

-

/

-

รพก. รพต. รพจ.

2

-

/

-

8 รพ./รพก./
รพต./รพส

/

-

แหล่งงบประมาณ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
12 โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7
รอบ 5 ธันวาคม 2554
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
14 การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
15 โครงการจัดตั้งหน่วยบาบัดโรคมะเร็ง
16 โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
ประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน
17 การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง
18 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน
19 โครงการตรวจคัดกรองโรค
20 การพัฒนาระบบบริการศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็กและสตรี
21 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Place)

สอดคล้องตาม
แผนฯ
2

จานวนงบประมาณ
(บาท)
18,570,000

โครงการ/กิจกรรม
ลงทุน
ดาเนินการ
/
-

กทม.

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
ศบฉ.

2

8,541,000

-

/

กทม.

ศบฉ.

2

-

-

/

-

8 รพ./กว.

2
2

-

-

/
/

กทม.
-

รพต.
8 รพ./รพจ.

2

-

-

/

-

9 รพ./รพส.

2

-

-

/

-

9 รพ./รพต.

2
2

-

-

/
/

-

8 รพ./รพก.
8 รพ./รพต.

2

-

-

/

-

ทุกส่วนราชการ/
สก.

แหล่งงบประมาณ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
22 โครงการประชุมใหญ่ทางวิชาการ
ประจาปีครบครอบ 118 ปี
โรงพยาบาลกลาง
23 โครงการการประชุมใหญ่วิชาการการ
พยาบาลประจาปี
24 โครงการประชุมวิชาการประจาปี
2559(ครั้งที่ 13)
25 โครงการการประชุมวิชาการ การ
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ(รพต.)
26 โครงการสัมมนาวิชาการ ด้านการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง ประจาปี 2559
(Bangkok Annual Congress in
Minimally Invasive Surgery :
BMIS 2016
27 โครงการการประชุมวิชาการประจาปี
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุติ นฺธโร
อุทิศ
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้น
คืนชีพ
29 โครงการอบรมปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
30 โครงการการประชุมวิชาการด้านเภสัช
กรรมของโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิช์ ุติ นฺธโร อุทิศ

สอดคล้องตาม
แผนฯ
2

จานวนงบประมาณ
(บาท)
102,000

โครงการ/กิจกรรม
ลงทุน
ดาเนินการ
/

กทม.

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รพก.

2

71,000

-

/

กทม.

รพก.

2

81,500

-

/

กทม.

รพต.

2

106,600

-

/

กทม.

รพต.

2

245,500

-

/

กทม.

รพจ.

2

97,000

-

/

กทม.

รพท.

2

80,200

-

/

กทม.

รพท.

2

27,100

-

/

กทม.

รพท.

2

36,800

-

/

กทม.

รพท.

แหล่งงบประมาณ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
31 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ
32 โครงการอบรมปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์
33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน
35 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐาน
36 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การ
ช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นสูง
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ
39 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพใน
ผู้ใหญ่
40 โครงการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
41 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน
เรื่องโรคที่พบบ่อยในชุมชน
42 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัย
กลุ่มชน

สอดคล้องตาม
แผนฯ
2

จานวนงบประมาณ
(บาท)
44,200

โครงการ/กิจกรรม
ลงทุน
ดาเนินการ
/
-

กทม.

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รพท.

2

94,400

-

/

กทม.

รพว.

2

104,600

-

/

กทม.

รพว.

2

53,500

-

/

กทม.

รพว.

2

30,100

-

/

กทม.

รพล.

2

56,800

-

/

กทม.

รพล.

2

108,000

-

/

กทม.

รพล.

2

54,400

-

/

กทม.

รพร.

2

36,600

-

/

กทม.

รพร.

2
2

13,200
24,900

-

/
/

กทม.
กทม.

รพร.
รพร.

2

172,800

-

/

กทม.

รพส.

แหล่งงบประมาณ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
43 โครงการประชุมวิชาการประจาปี
44 โครงการอบรมเชิงปฏับติการการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูง
45 การประชุมวิชาการประจาปี
ครั้งที่ 14 สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร
46 การพัฒนาเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

สอดคล้องตาม
แผนฯ
2
2

จานวนงบประมาณ
(บาท)
111,800
194,000

2

893,800

-

2

-

47 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวย
รวมงบประมาณรวม
รวมงบประมาณรวม

2
2
-

29,951,800
-

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 47 โครงการ/กิจกรรม
- ใช้งบประมาณใช้งบประมาณ 23 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 29,951,800.- บาท
- ไม่ใช้งบประมาณ 24 โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ลงทุน
ดาเนินการ
/
/
-

กทม.
กทม.

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รพส.
รพส.

/

กทม.

กว.

-

/

กทม.

-

/
/
-

กทม.
เงินอุดหนุนรัฐบาล

ทุกส่วนราชการ/
กว.
กว.

แหล่งงบประมาณ
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ตารางที่ 4 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจาตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 สานักการแพทย์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพใน
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
2 โครงการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและ
ญาติ (Well-being Caring)
3 การสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ปุวย
4 ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์
5 กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส
6 การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
7 หน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก
รวมงบประมาณรวม

สอดคล้องตาม
แผนฯ
2

จานวนงบประมาณ
(บาท)
-

-

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
9 รพ.

2

-

-

/

-

8 รพ./รพว.

2

-

-

/

-

รพจ.

2
2

200,000
-

-

/
/

กทม.
กทม.

รพท./กว.
ทุกส่วนราชการ

2
2

-

-

/
/

-

8 รพ.
รพก./รพจ./รพร.

/

กทม.

200,000

รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจา 9 โครงการ
- ใช้งบประมาณใช้งบประมาณ 1 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 200,000 บาท
- ไม่ใช้งบประมาณ 6 โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ลงทุน
ดาเนินการ
/

แหล่งงบประมาณ
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ตารางที่ 5 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ 2 - 4
ลาดับ
ที่
1
2
3
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม

การก่อหนี้ผูกพัน
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
การกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี
การจัดทางบการเงิน
การจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
การจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
6 การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ
7 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด
8 การสารวจความพึงพอใจประชาชน
ผู้มารับบริการ
9 กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในองค์กร
10 กิจกรรมการสร้างราชการใสสะอาด
11 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
รวมงบประมาณรวม

สอดคล้องตาม
แผนฯ
-

โครงการ/กิจกรรม
ลงทุน
ดาเนินการ
/
/
/
/
/
/

-

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

-

จานวนงบประมาณ
(บาท)
-

-

-

/

-

ทุกส่วนราชการ

-

-

/
/

-

รพว./รพต.
8 รพ.

-

/
/
/

-

ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
-

-

-

-

-

รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจา 11 โครงการ
- ใช้งบประมาณใช้งบประมาณ - โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน - บาท
- ไม่ใช้งบประมาณ - โครงการ/กิจกรรม

-

-

แหล่งงบประมาณ
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ตารางที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการ โครงการไม่ปุวย...เราดูแล
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมของโครงการไม่ปุวย..เราดูแล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 3 เสนอ “ร่าง” ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
เงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
พ.ศ..... และ“ร่าง” ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ....
ขั้นตอนที่ 4 เสนอขออนุมัติงบประมาณ (งบดาเนินการ)
ขั้นตอนที่ 5 ร่าง TOR ผลิตเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
รวม ...5.... 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)
20
20
20
40
20
60

20
20

80
100

100

100
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ชื่อโครงการ โครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดโครงการ สตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการให้บริการ
รวม ...6.... 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)
10
10
10
20
10
30
50
80
10
90
10
100
100
100
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ชือ่ โครงการ โครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดโครงการ สตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการให้บริการ
รวม ...6.... 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)
10
10
10
20
10
30
50
80
10
90
10
100
100
100
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ชื่อโครงการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ตัวชี้วัดโครงการ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ใน ๔ มุมเมือง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ขอความเห็นชอบประมูลด้วยวิธีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดขายแบบประมูลถึงขั้นตอนเคาะราคา
รวม ...2.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80

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)
40
40
40
80

หมายเหตุ : 1. ขัน้ ตอนการดาเนินการตามขั้นตอนพัสดุ เป็นขั้นตอนการดาเนินการตามปกติไม่รวมถึงกรณีที่มีการยกเลิกการประมูลหรือกรณีมีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการขั้นตอนการพัสดุล่าช้าออกไป
2. สนพ.โอนงบประมาณโดยโครงการก่อสร้างรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนไปให้สนย.ดาเนินการตามหนังสือเลขที่ กท 1900/01247 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556
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ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอก (OPD) โรงพยาบาลในเขตคลองสามวา
ตัวชี้วัดโครงการ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ใน ๔ มุมเมือง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการประมาณราคากลาง
ขั้นตอนที่ 2 ขอเห็นชอบราคา
รวม ...2... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80

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)
40
40
80

หมายเหตุ : 1. ขั้นตอนการดาเนินการตามขั้นตอนพัสดุเป็นขั้นตอนการดาเนินการตามปกติ ไม่รวมถึงกรณีมีผู้วิจารณ์ผลการทาร่าง TOR ประกาศทางเว็บไซด์ และยกเลิก
ประมูลฯหรือกรณีมีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ทาให้การดาเนินการขั้นตอนพัสดุล่าช้าออกไป
2. สนพ.ได้โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอก (OPD) โรงพยาบาลในเขตคลองสามวา ไปให้ สนย.ดาเนินการตามหนังสือเลขที่ กท
1904/02143 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
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ชื่อโครงการ
โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้า
ตัวชี้วัดโครงการ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ใน ๔ มุมเมือง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาประกาศเชิญชวนประชาชนอุทิศที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 2 เจรจาเรื่องค่าเช่าที่ดินกับวัดปากน้าภาษีเจริญ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทารายละเอียดการของเช่า
ขั้นตอนที่ 4 เสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ
ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
รวม ...4.... 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)
25
25
25
25
25

50
75
100

100

100
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ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 3 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการและกรรมการร่วม
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการภายใน
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติร่วมกับภายนอก
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 7 เก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 8 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 9 รายงานไตรมาส
รวม ...9.... 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)
10
10
5
15
5
20
10
30
15
45
25
70
15
85
10
95
5
100
100
100

83

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปุวย
ผู้รับบริการที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อคิดเห็นจากผลการสารวจไปปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
รวม ...5.... 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)
20
20
20
20
20
20

40
60
80
100

100

100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสาเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฯ ในปี 2558
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตามแนวทางพัฒนาที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและปรับปรุงผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาเป็นระยะ
ขั้นตอนที่ 5 รับการประเมินการพัฒนาศูนย์ฯในปี 2558
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาสรุปผลการประเมินการพัฒนาศูนย์ฯเสนอ
ผู้บริหาร
รวม ...5.... 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)
10
10
10
40
20

20
60
80

10
10

90
100

100

100

85

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้า)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
- สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพกับทุกหน่วยงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสารวจภายใน
- ติดตามรายงานความก้าวหน้าอย่าง
สม่าเสมอทุกเดือน
- พัฒนาระบบงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสารวจภายใน
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานสรพ.เพื่อขอประเมินรับรอง
คุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 5 ขอรับรองคุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดาเนินโครงการ
รวม ...6.... 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)
15
15
10
25

50

75

10

85

10
5
100

95
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ

โครงการศู น ย์ บ ริ การการแพทย์ฉุ ก เฉิ น เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธีม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2557
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน
(Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัตยิ กเลิกการดาเนินการ
ประมูล
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่าง ขอบเขตของงาน
(TOR)
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติ TOR
ขั้นตอนที่ 4 ลงประกาศ TOR ทาง Website
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติดาเนินการประมูลทาง
e-auction
ขั้นตอนที่ 6 พิจารณาเอกสารการประมูลผู้
เสนอราคา
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการเปิดการประมูลทาง
e-auction
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจร่างสัญญา
ขั้นตอนที่ 9 อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
ขั้นตอนที่10 ดาเนินการ
รวม ...10... ขั้นตอน

ปีงบประมาณ 2559
เนื้องานของ ความก้าวหน้า ปีงบประมาณ
2558
ขั้นตอน ของโครงการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5

5

20

25

5
15

30
45

5

50

15

65

10

75

5
5
15
100

80
85
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน
(Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติผู้มีอานาจ
ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานรับบุคลากรจากเครือข่ายในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือ
บุคคลภายนอก
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาสัญญาจ้างบุคคลภายนอกที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมรถพยาบาลเพื่อใช้ตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตาม
โครงการเพื่อการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานตาม
โครงการ
ขั้นตอนที่ 9 เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน
ขั้นตอนที่10 ประเมินผลโครงการทุกเดือน
ขั้นตอนที่11 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการทุกเดือน
ขั้นตอนที่12 จัดหาพื้นที่สาหรับจุดจอดที่ 5

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)
5
5
5
10
10

20

10
5
10
5

30
35
45
50

10

60

5

65

10
5
10

75
80
90

88

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่13 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติผู้มีอานาจ
ขั้นตอนที่14 ประสานงานรับบุคลากรจากเครือข่ายในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือ
บุคคลภายนอก
รวม ...14.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

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)
5
95
5
100
100

100

89

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวย วัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการวัณโรค
ขั้นตอนที่ 2 จัดสัปดาห์รณรงค์วัณโรคโลกเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนที่ 3 รายงานความก้าวหน้าในการรักษาวัณโรคทุก
6 เดือน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุม พัฒนาดูแลผู้ปุวยวัณโรค ข้อมูลผู้ปุวย
วัณโรคในโรงพยาบาล กทม. - สานักวัณโรค
รพ.ปอด
ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียนผู้ปุวยวัณโรคทุกราย
ขั้นตอนที่ 6 ให้สุขศึกษาคาแนะนาผู้ปุวย ครอบครัว
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจ HIV ในผู้ปุวยวัณโรค
ขั้นตอนที่ 8 ทา DOT ในผู้ปุวยวัณโรคในระยะ 2 เดือนแรก
ของการรักษา
ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการดาเนินงานรายงาน
รายไตรมาส
รวม ...9.... 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)
10
10
10
20
10
30
10

40

10
20
20
10

50
60
70
80

10

100

100

100

90

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งหน่วยบาบัดโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรในสหวิชาชีพที่เข้าร่วมในโครงการหน่วยบาบัดโรคมะเร็ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจรายชื่อและจานวนพยาบาลที่ผ่านการ
ฝึกอบรมการให้ยาเคมีบาบัด
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด
ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคลากรพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในหน่วยเคมี
บาบัด
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาแนวทางการรับผู้ปุวยมะเร็งที่ให้ยาเคมี
บาบัดเข้ารับการรักษาในระบบผู้ปุวยนอกและ
ระบบผู้ปุวยใน พร้อมทั้งเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมหลักการเบิกจ่ายยาเคมีบาบัด ของ สปสช.
ร่วมกับฝุายการเงิน เภสัชกร แพทย์ และ ศูนย์
ประกันสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 6 ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานประชุมวิชาการกับสถาบัน
ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ขั้นตอนที่ 7 รับผู้ปุวยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบาบัดเข้ารับการรักษา
ในหน่วยเคมีบาบัดตามแนวทางที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการดาเนินงาน

เนื้องาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ความก้าวหน้า
ของ
ของโครงการ
ขั้นตอน
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)
5
5
5

10

10

20

10

30

10

40

10

50

35

85

10

95
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 9 เปิดหน่วยเคมีบาบัด
รวม ....... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 6 เมื่อมีการจัดอบรม/ประชุมวิชาการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

เนื้องาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ความก้าวหน้า
ของ
ของโครงการ
ขั้นตอน
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)
5

100

100

100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2 เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดแนวทางใน
การดูแลประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาคู่มือแนวทางในการดูแลผู้ปุวย
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 6 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ
ดูแลผู้ปุวย
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการปฏิบัติและขอแนวทางแก้ไข
เสนอผู้บริหาร
รวม ...7.... 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)
5
10
15

10
20
50

10
30
20

60
80
90

5

100

100

100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดโครงการ อัตราการตายของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Haemorrhage หรือHemorrhagic Stroke)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการจาก
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อจัดทา
แผนและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
รวม ...5.... 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)
5
20
20
20

30
50

30
25
100

80
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน
ตัวชี้วัดโครงการ อัตราการตายของผู้ปุวยโรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 นาเสนอโครงการต่อที่ประชุม ทีมพัฒนา
คุณภาพ การดูแลผู้ปุวยเบาหวานและ PCT
MED
ขั้นตอนที่ 3 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะทางานเพื่อมอบหมายหน้าที่
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ในการทา
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการทากิจกรรมหลัก
ขั้นตอนที่ 8 จัดทาฎีกาเบิกค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลและสรุปผลการประเมินเสนอ
ผู้บริหาร
รวม ...9.... 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)
10
10
10
20
10
10
10
10

30
40
50
60

30
5
5

90
95
100

100

100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการตรวจคัดกรองโรค
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคที่สาคัญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการคัดรองโรคและเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมรายงานและข้อมูลการคัดกรองโรคฯ
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
รวม ...6.... 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)
10
20
10
30
10
40
30
70
20
80
20
100
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดโครงการ ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม.ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 แจ้งคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินงานรายงานทุกไตรมาส
ขั้นตอนที่ 5 สรุปเสนอผู้บริหาร ส่งสานักการแพทย์
รวม ...5.... 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)
20
20
25
45
20
65
25
90
10
100
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อบริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติบุคลากร (OSCC)
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการดาเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพัฒนาร่วมกับทีมสหวิชาชีพภายใน
โรงพยาบาล จัดทาเอกสาร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรม/นิทรรศการรณรงค์
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลความพึงพอใจตามไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดทารายงานสถิติประจาเดือนเสนอผู้บริหาร
รวม ...7.... 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)
10
10
20

30

20

50

10

60

10
10
20
100

70
80
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place)
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...9.... 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)
10
20
20
30
10
40
10
50
20
60
10
70
10
80
5
90
5
100
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจาปีครบรอบ 118 ปีโรงพยาบาลกลาง
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... 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)
5
5
5
10
10
20
10
30
5
45
10
55
20
75
5
80
10
90
10
100
100
100

100

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการพยาบาลประจาปี
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... 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)
5
5
10
15
10
25
10
35
5
40
10
50
20
70
15
85
5
90
10
100
100
100

101

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2559
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาหลักสูตร ประสานวิทยากร ขอรายชื่อผู้
ร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
คาสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะทางานเพื่อมอบหมายหน้าที่
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการจัดการจัดประชุมในเดือน กรกฎาคม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาฎีกาเบิกค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผลเสนอ
ผู้บริหาร
รวม ...8.... 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)
20
20
10
30
10

40

10
20
20
5
5

50
70
90
95
100

100

100

102

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ ประจาปี 2559
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 ลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมตามแผน
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
รวม ..7..... 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)
20
20
10
30
10
40
10
50
10
60
30
90
10
100
100
100

103

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจาปี 2559 (Bangkok Annual congress in Minimally Invasive surgery : BMIS 2016)
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
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)
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 ลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมตามแผน
รวม ....... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100

104
ชื่อโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

โครงการการประชุมวิชาการประจาปีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาร่างโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
แผนการประชุมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดทากาหนดการประชุม จัดทาหนังสือเวียน
แจ้งขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานเชิญวิทยากร และจัดหนังสือเชิญ
วิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอกเข้าร่วม
ประชุม
ขั้นตอนที่ 7 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอกเข้าร่วม
ประชุม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 8 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุสานักงาน อุปกรณ์ในการ
ประชุม
ขัน้ ตอนที่ 9 ดาเนินการจัดการประชุมตามกาหนดการ

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)
10
20
10

30

10

40

10

50

10

60

10

70

10

80

5

85

10

95

105

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่10 สรุปและประเมินผลโครงการและจัดทาแบบ
รายงานสพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ..10.. ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

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)
5

100

100

100

106

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทากาหนดการอบรม จัดทาหนังสือเวียนแจ้ง
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมทั้งจัดทา
คาสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม จัดหนังสือ
เชิญวิทยากร และจัดเตรียมเอกสาร วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม เสนอขอ
อนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 สรุปและประเมินผลโครงการและจัดทาแบบ
รายงาน สพข. 2เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ..8.... 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)
20
20
10

30

10

40

10

50

5

55

15

70

25

95

5

100

100

100

107

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการอบรมปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทากาหนดการอบรม จัดทาหนังสือเวียนแจ้ง
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมทั้งจัดทา
คาสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม และจัด
หนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม เสนอขอ
อนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุสานักงาน อุปกรณ์ในการ
อบรม
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและประเมินผลโครงการและจัดทาแบบ
รายงานสพข.2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ...9.... 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)
10
10
10
20
10
10

30
40

20

60

10

70

10

80

10

90

10

100

100

100

108

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
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)
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
10
10
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
10
20
รับ – ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
ขอบเขตและเนื้อหาการประชุมและมอบหมาย
10
30
งาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
5
35
ขั้นตอนที่ 5 จัดทากาหนดการประชุม จัดทาหนังสือเวียน
แจ้งขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้ง
10
45
จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม และจัด
หนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม เสนอขอ
10
55
อนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุสานักงาน อุปกรณ์ในการ
5
60
ประชุม
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการประชุมตามกาหนดการ
25
85
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและประเมินผลโครงการและจัดทาแบบ
15
100
รายงาน สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100

109

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – ส่งเงินและเก็บรักษาเงินและจัดทาคาสั่ง
ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้า
รับการอบรม
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทากาหนดการอบรม และจัดหนังสือเชิญ
วิทยากร
ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม เสนอขอ
อนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุสานักงาน อุปกรณ์ในการอบรม
และสถานที่
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและประเมินผลโครงการและจัดทาแบบ
รายงาน สพข.2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ....9... 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)
15
15
15
30

15

45

5

50

5

55

5

60

5

65

30

95

5

100

100

100

110

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการการอบรมปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการ,ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และทา
คาสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ส่งโครงการ/คาสั่งคณะกรรมการ/คาสั่งผู้เข้า
อบรมเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรม และมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 6 เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร
รวม ....8... 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)
10

10

20

30

20

50

10

60

10

70

10
10
10
100

80
90
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกันและระงับอัคคีภัย
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการ , ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และทา
คาสั่งให้ข้าราชการและลูกเจ้าเข้ารับการอบรมฯ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ส่งโครงการ / คาสั่งคณะกรรมการ /คาสั่งผู้เข้า
อบรม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรม และมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 6 เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร
รวม ....8... 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)
10

10

20

30

20

50

10

60

10

70

10
10
10
100

80
90
100
100

112

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าแผนอุบัติภัยกลุ่มชน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมวางแผนในการจัดทา
ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งแผนแผนอุบัติภัยกลุ่มชนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทบทวน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
แผนอุบัติภัยกลุ่มชน
ขั้นตอนที่ 5 ซักซ้อมทาความเข้าใจในแผน
ขั้นตอนที่ 6 อบรมและซ้อมแผนอุบัติภัยกลุ่มชน
ขั้นตอนที่ 7 ติดตามและประเมินผล
รวม ...7.... 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)
10
10
10
20
10
30
10

40

10
40
10
100

50
90
100
100

113

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
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)
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงอบรมเพื่อเสนอขออนุมัติ
10
10
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
20
20
คณะกรรมการดาเนินงาน และ คณะกรรมการ
รับ – ส่งและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อ
30
30
เตรีย มแผน กาหนดแนวทาง การดาเนินงาน
และมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานกับวิทยากรในการอบรม และทา
35
35
หนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เอกสาร
40
40
และสถานที่
ขั้นตอนที่ 6 จัดทากาหนดการ โครงการอบรม
50
50
ขั้นตอนที่ 7 จั ด ทาคาสั่ ง ให้ ข้ า ราชการ และบุ ค ลากร
60
60
สั ง กั ด โรงพยาบาลลาดกระบั ง กรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดอบรมตามกาหนดการ เป็นการ
90
90
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 9 ประเมิ น ผลและสรุ ป ผลโครงการเสน อ
95
95
ผู้ บ ริ ห ารสานั ก การแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่10 ส่งแบบประเมินผลการอบรม ตามแบบ สพข.
100
100
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100

114

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
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)
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงอบรมเพื่อเสนอขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และ คณะกรรมการ
รับ – ส่งและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อ
เตรีย มแผน กาหนดแนวทาง การดาเนินงาน
และมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานกับวิทยากรในการอบรม และทา
หนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เอกสาร
และสถานที่
ขั้นตอนที่ 6 จัดทากาหนดการ โครงการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จั ด ทาคาสั่ ง ให้ ข้ า ราชการ และบุ ค ลากร
สั ง กั ด โรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดอบรมตามกาหนดการ เป็นการ
23- 25 ก.พ.2558
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 9 ประเมิ น ผลและสรุ ป ผลโครงการเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารสานั ก การแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่10 ส่งแบบประเมินผลการอบรม ตามแบบ สพข.
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100

115

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกันและระงับอัคคีภัย
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการจัดทาโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประสานวิทยากร ขอรายละเอียดการฝึกอบรม
และเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 3 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
คาสั่งผู้เข้าอบรม ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 5 ได้รับอนุมัติโครงการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการอบรมตามกาหนด และประเมินผล
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการฝึกอบรมส่งสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 8 รวบรวมเอกสารจัดตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
รวม ...8.... 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)
๑๐
10
1๐
20
1๐
2๐

30
50

1๐

60

2๐
1๐
๑๐
100

80
90
100
100
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและหนีไฟ
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 10 รายงานไตรมาส
รวม...10..ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ100

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)
10
10
5
15
10
25
10
35
5
40
5
45
25
70
15
85
10
95
5
100
100
100
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... 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)
5
5
5
10
10
20
10
30
5
35
10
45
20
65
20
85
10
95
5
100
100
100
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... 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)
5
5
5
10
10
20
10
30
5
35
10
45
20
65
20
85
10
95
5
100
100
100
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้สู่ประชาชนเรื่องโรคที่พบบ่อยในชุมชน
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ..10..... 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)
10
10
5
20
10
25
10
30
5
40
5
50
25
75
15
80
10
90
5
100
100
100
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ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

จัดทาโครงการเสนอสานักการแพทย์
แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
ติดต่อสถานที่จัดซ้อมและวิทยากร
จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
ดาเนินการซ้อมแผนตามกาหนดการ
ประเมินผลและสรุปผลการฝึกซ้อมแผน จัดทา
รายงานเสนอสานักการแพทย์
รวม ...6.... 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)
10
10
10
20
10
30
10
40
50
90
10
100
100

100
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ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร

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)
5
20

ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อจัดทา

10
15

30
50

ขั้นตอนที่ 4

20

60

15

7

5
20
10

90
95
100

100

100

ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8

แผนการประชุมวิชาการประจาปีและมอบหมาย
งาน
ติดต่อประสานงานกับวิทยากร สถานที่จดั อบรม
และทาบันทึกเชิญวิทยากร
ประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาบาล เพื่อขอ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และจัดทาคาสั่งให้เข้ารับ
การอบรม
จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ดาเนินการจัดอบรมตามกาหนดการ
ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมินตาม
แบบ สพข. 2

รวม ....8... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
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ชือ่ โครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่)
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

จัดทาโครงการเสนอสานักการแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
ติดต่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรมและวิทยากร
จัดเตรียมเอกสารและจัดทาคาสั่ง
ดาเนินการอบรมตามแผน
สรุปผลการดาเนินโครงการและรายงานการ
ดาเนินโครงการต่อสานักการแพทย์
รวม ...6... 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)
10
10
10
20
15
35
15
50
40
90
10
100
100

100
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ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี ครั้งที่ 14 สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน(ชุดย่อย)
ประชุมคณะทางานชุดย่อยแต่ละชุด
4.1 ชุดวิชาการ
4.2 ชุดหารายได้
4.3 ชุดประกวดOral
4.4 ชุดประกวด Poster
4.5 ชุดประกวดนวัตกรรม
4.6 ชุดจัดทาหนังสือ
4.7 ชุดประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์
4.8 ชุดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
4.9 ชุดประเมินผล
4.10 ชุดต้อนรับ
4.11 ชุดเลขานุการ
ขอเสนอรายชื่อเข้าร่วมประชุม
จัดทาโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คาสั่งให้เข้าประชุม และบัญชีรายชื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการและคาสั่ง
เวียนแจ้งคาสั่ง และบัญชีรายชื่อ

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)
5
5
5
10
5
15
30
45
3
2
4
4
4
2
2
2
2
2
3
5
50
5
55
5
5

60
65
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 9 ขอคะแนน CNE / CME
ขั้นตอนที่10 ดาเนินการสัมมนาวิชาการตามกาหนด
ขั้นตอนที่11 ประสานทาหนังสือเชิยวิทยากร
ขั้นตอนที่12 ประสานโรงพิมพ์ ทาเล่มประกอบการสัมนา
ขั้นตอนที่13 ยืมเงินทดรองจ่ายในโครงการ
ขั้นตอนที่14 ประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนที่15 จัดทาแบบ สพข.2
ขั้นตอนที่16 คืนเงินยืมโครงการ
รวม ...16.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
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สานักการแพทย์

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)
5
70
5
75
5
80
4
84
4
88
4
92
4
96
4
100
100
100
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2559
สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวย
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสาเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
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)
ขั้นตอนที่ 1 มีการวางแผนดาเนินการ
10
ขั้นตอนที่ 2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขต
35
ของงาน (TOR) และได้จัดทา TOR แล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่ 3 โครงการผ่านขั้นตอนให้ความเห็นชอบจาก
40
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม การนา
เทโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตาม TOR โครงการ
50
พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวยสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 5 มีการดาเนินการส่งมอบงาน โดยติดตั้งอุปกรณ์
80
คอมพิวเตอร์โปรแกรมและระบบเครือข่ายใน
โรงพยบาลสังกัดสานักกาแพทย์
ขั้นตอนที่ 6 มีการตรวจรับงานตามโครงการแล้วเสร็จ
90
ขั้นตอนที่ 7 มีการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเพื่อ
100
การบริการในโรงพยาบาลสังกัดสานัก
การแพทย์
รวม ...... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100
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สานักการแพทย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ ความสาเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล สังกัดสานักการแพทย์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อ
วางแผนดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อวางแผนจัด
กิจกรรมการบริการที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ โดย
กระบวนการที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของ
โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อมูลเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุและ
ผู้บริหารเพื่อขยายพื้นที่บริการด้วยทีมสห
วิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและสร้าง
ตัวชี้วัดร่วมกันในการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการตรวจรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการดาเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...6.... 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)
10
10
30

40

10

50

10

60

30
10
100

90
100
100
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ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและญาติ (Well-being Caring)
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือผู้ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับวิทยากร
ขั้นตอนที่ 4 จัดทากาหนดการอบรม
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการจัดการอบรมตามแผน
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ผลโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการจัดอบรมเสนอผู้บริหาร
รวม ...7.... 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)
20
20
10
30
10
40
10
50
20
70
10
90
20
100
100
100
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ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ปุวย
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานคณะทางานพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7

เครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อ
ปรับปรุงแนวทางในการรับส่งต่อผูป้ ุวย
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินการ
ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ปุวยให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
ดาเนินการรับส่งต่อผู้ปุวยตามคู่มอื และแนวทาง
ที่กาหนด
กากับ ติดตาม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค
ให้ผู้บริหารทราบ

รวม ....7... 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)
10
10
10
20
20

20
40
60

20

80

10

90

10

100

100

100
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ชื่อโครงการ โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของการนาจานวนผลงานวิจัย / Innovation /R 2R ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

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)

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของปีงบประมาณ 2559
ขั้นตอนที่ 2 จัดทากิจกรรม/โครงการเสนอของบประมาณ
ทุนส่งเสริมการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจาก
กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด

10

10

15

25

25

75

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการดาเนินตามแผนและเตรียมจัดทา
รายงาน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานและนาเสนอต่อผู้บริหาร

15

90

10
100

100
100

รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
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ชื่อโครงการ กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของโรงพยาบาลที่จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 แผนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2 ขอเห็นชอบดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติดาเนินการถึงลงนามใบสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 ลงนามใบสั่งจ้างถึงสิ้นสุดสัญญา
รวม ...4.... 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)
10
10
20
30
50
80
20
100
100
100
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ชื่อโครงการ หน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก เพื่อวางแผนดาเนินการและ
สร้างตัวชี้วัด
ร่วมกันในการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการที่มารับบริการภายใน
โรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการบริการที่
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพ โดยกระบวนการที่เหมาะสม ภาย
ใต้บริบทของโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตรวจ วินิจฉัย บาบัด รักษา ปูองกัน
โรคและการฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเมินผลการดาเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...4.... 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)
20
20

30

50

40

90

10
100

100
100

