สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กการแพทย

ระดับความสําเร็จในการผานการรับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขน
ั ้ ท่ี 1

(1). กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขน
ั ้ ที่ 1

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว

รอยละความสําเร็จในการปรับเปลี่ยน
3
พฤติกรรมผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูง
ที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความ
ตัวชว
ี้ ัด เสี่ยงสูง
เจรจา
ผลงาน : 33.81 / เป าหมาย : 30.00 (มากกวา
หรือเทากับรอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนบูรณ
4
าการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
สถานการณ การระบาดของ โรคอุบัติใหม
ตัวชว
ี้ ัด /อุบัติซาํ ้
เจรจา
ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5

6

7

8

9

10

11

12

13

(1). ดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอน

รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมี
รอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม

(1). กิจกรรมการจัดทําแผนบูรณาการเพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับสถานการณการระบาดโรค
อุบัติใหม/อุบัติซ้าํ

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการพัฒนาระบบการเฝ าระวังผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนที่ เกิดจากมลพิษทาง
อากาศในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(1). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูที่มีน้ํ าหนักเกิน
เกณฑมาตรฐาน

ผลงาน : 26.76 / เป าหมาย : 40.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10%)

ผลงาน : 20,600.00 / เป าหมาย : 80,000.00
(ราย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ส
ี ามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลได

(1). พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็ น
โรคเบาหวาน

ผลงาน : 47.02 / เป าหมาย : 36.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละของผูปวยโรคความโลหิตท่ค
ี วบคุม
ระดับความดันโลหิตได

(1). พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็ น
โรคความดันโลหิตสูง

ผลงาน : 56.80 / เป าหมาย : 36.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :45%)

รอยละของวัยรุนท่ต
ี ง
ั ้ ครรภตอไดรับการฝาก (1). พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและ
ครรภและคลอดอยางมีคุณภาพ
อนามัยเจริญพันธุสําหรับวัยรุน

ประชาชนอายุ 15 ปี ขน
ึ ้ ไป ไดรับการคัด
(1). กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความ
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี  ขึ้นไป

(1). พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
วัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย

ผลงาน : 81.66 / เป าหมาย : 88.00 (≥รอยละ) (ผลงานลาสุด :90%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความสําเร็จในการ ผานการตรวจ (1). โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสํากัด
ประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- สํานักการแพทย
Accreditation)
(ผลงานลาสุด :100%)
ผลงาน : 50.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (2). โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัด
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
สํานักการแพทย

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 50.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย
และสาธารณสุข
(ผลงานลาสุด :10%)

(2). โครงการสัมมนาวิชาการประจําปี ครัง้ ที่ 18
สํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(3). ทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทยและ
สาธารณสุข
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). โครงการสงเสริมสรางผลงานนวัตกรรม ผล
งานวิชาการ และผลงานการทํางานวิจัยจากงาน
ประจําสูงานวิจัย (R2R)
(ผลงานลาสุด :100%)

(5). โครงการประชุมวิชาการประจําปี  2564
(ผลงานลาสุด :10%)

(6). โครงการประชุมวิชาการประจําปี
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ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรง
พยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับ
ตติยภูมิระดับสูง
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10%)

(1). โครงการปรับปรุงหองผาตัดโรงพยาบาลกล
าง
(ผลงานลาสุด :40%)

(2). โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคโรง
พยาบาลตากสิน
(ผลงานลาสุด :91%)

(3). โครงการเปิ ดใหบริการทางการแพทยโรง
พยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง
ปี  2564

ผลงาน : 99.45 / เป าหมาย : 95.00 (≥รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

โรงพยาบาลกลาง

0.00

โรงพยาบาลตากสิน

0.00

โรงพยาบาลสิรินธร

0.00

โรงพยาบาลสิรินธร

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

0.00

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี ์

(ผลงานลาสุด :30%)

(1). โครงการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนย
บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย
(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิ นท่ข
ี อรับ
(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อ
บริการทางการแพทยฉุกเฉิ นขน
ั ้ สูง
ชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบบริการการ
(Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน 10 แพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
นาที และสวนของขน
ั ้ พน
ื ้ ฐาน (Basic)
สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที
(ผลงานลาสุด :85%)
ผลงาน : 94.46 / เป าหมาย : 95.00 (≥ รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

0.00

โรงพยาบาลตากสิน

0.00

โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.

0.00

โรงพยาบาลกลาง

190,000.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

324,000.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

100,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

739,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

200,000.00

โรงพยาบาลตากสิน

0.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

40,400.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

101,000.00

โรงพยาบาลสิรินธร

1,000,000.00

โรงพยาบาลกลาง

169,164,100.00

66,000,000.00

0.00

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

34,492,500.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

กร
ุงเ
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รอยละความสําเร็จในการสงตอระหวางโรง
พยาบาลในสังกัดสํานั กการแพทย ศูนย
บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

ท

15

0.00

(ผลงานลาสุด :80%)

(ผลงานลาสุด :50%)

รอยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่
นํ าไปใชในการปฏิบัติงาน

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

(ผลงานลาสุด :90%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรค
รายใหม

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :100%)

รอยละของการรายงานผลกระทบตอสุขภาพ (1). โครงการจัดตงั ้ คลินิกมลพิษเฝ าระวัง กลุม
จากมลพิษทางอากาศ
เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 50.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :80%)

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 68.66 / เป าหมาย : 40.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการ กทม. ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จในการแกไขปัญหาท่พ
ี บ
จากการประเมินผูสูงอายุท่ค
ี ลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพแบบบูรณาการ

ม
ห

1

พ

ลําดับ
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18

รอยละของโรงพยาบาลท่ผ
ี านเกณฑการประ (1). พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล
เมิน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ระดับทองขน
ึ ้ สังกัดสํานักการแพทย
ไป
(ผลงานลาสุด :75%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 40.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนผูสูงอายุท่ไี ดรับการคัดกรองกลุม
อาการท่ม
ี ีในผูสูงอายุ

(1). โครงการตรวจคัดกรองกลุมโรคที่พบในผูสูง
อายุ (Geriatric Syndrome)

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

ผลงาน : 1,506.00 / เป าหมาย : 5,000.00 (ราย (ผลงานลาสุด :85%)
)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

(ผลงานลาสุด :20%)

(2). โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการ
แพทย
(ผลงานลาสุด :5%)

(3). ประชุมใหญวิชาการประจําปี โรงพยาบาล
กลาง ครัง้ ที่ 3
(ผลงานลาสุด :50%)

(4). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู
ป วยวิกฤต
(ผลงานลาสุด :100%)

(5). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :45%)

(6). อบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรง
พยาบาล ประจําปี  2564
(ผลงานลาสุด :50%)

(7). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแล ผูสูงอายุ
อยางครอบคลุม (Geri-Link Nurse Education
Program)
(ผลงานลาสุด :40%)

(8). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใช
แบบประเมินตนเอง SAR 2020
(ผลงานลาสุด :70%)

(9). อบรมเชิงปฏิบัติการ การปองกันและซอม
แผนอัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :35%)

(10). อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและระงับ
อัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :10%)

(11). อบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟ้ ื นคืนชีพ
(ผลงานลาสุด :10%)

(12). อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :20%)

(13). โครงการอบรมการชวยฟ้ ื นคืนชีพในผูใหญ
(ผลงานลาสุด :6%)

(14). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผนดับ
เพลิงและระงับอัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :16%)

(15). โครงการสรางพลังใจ ปลุกไฟในการทํางาน
(ผลงานลาสุด :10%)

(16). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :6%)

(17). โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ
(ผลงานลาสุด :6%)

(18). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการซอม
แผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :10%)

(19). โครงการฝึกอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุม
ชน
(ผลงานลาสุด :10%)

(20). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟ้ ื น
คืนชีพขน
ั ้ สูง
(ผลงานลาสุด :10%)

(21). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อน
ยายผูปวยและชวยฟ้ ื นคืนชีพเบื้องตน
(ผลงานลาสุด :10%)

(22). โครงการยกระดับดานการอํานวยการและ
สัง่ การการแพทยฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :85%)

(23). โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :10%)

(24). โครงการพัฒนาศักยภาพดานความรู
ทางการแพทยฉุกเฉิน ดวยระบบการเรียนการ
สอนออนไลน (e-Learning)
(ผลงานลาสุด :96%)

(25). โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย
ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :83%)

(26). โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย
(ผลงานลาสุด :48%)

(27). โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :7%)

(28). โครงการประชุมวิชาการการแพทยฉุกเฉิน
(ผลงานลาสุด :12%)

(29). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟ้ ื น
คืนชีพเบื้องตนและมาตรฐานการเคลื่อนยาย
(ผลงานลาสุด :100%)

(30). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซอมแผน
รับอุบัติภัยกลุมชน
(ผลงานลาสุด :0%)

(31). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผนอัคคี
ภัยและอพยพหนีไฟ
(ผลงานลาสุด :0%)

(32). โครงการอบรมพ้ น
ื ฐานการควบคุมและ
ป องกันการติดเชื้อ
(ผลงานลาสุด :100%)

(ผลงานลาสุด :35%)

(34). อบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยและฝึก
ซอมดับเพลิงและหนีไฟ
(ผลงานลาสุด :15%)

(35). สัมมนาวิชาการดานการผาตัดผานกลอง
ประจําปี  2564 (Bangkok Annual Congress in
Minimally Invasive Surgery : BMIS 2021)
(ผลงานลาสุด :100%)

สวนราชการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

300,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

86,600.00

โรงพยาบาลกลาง

69,200.00

โรงพยาบาลกลาง

112,000.00

โรงพยาบาลกลาง

63,400.00

โรงพยาบาลกลาง

57,800.00

โรงพยาบาลกลาง

92,300.00

โรงพยาบาลกลาง

214,900.00

โรงพยาบาลตากสิน

120,000.00

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี ์

58,500.00

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี ์

101,800.00

โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.

20,800.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

47,400.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

31,400.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

60,800.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

600,000.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

56,800.00

โรงพยาบาลสิรินธร

135,000.00

โรงพยาบาลสิรินธร

82,100.00

โรงพยาบาลสิรินธร

67,300.00

โรงพยาบาลสิรินธร

2,270,100.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

190,000.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

606,929.20

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

120,000.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

872,100.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

250,000.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

8,400.00

7,200.00

37,200.00

20,600.00

51,000.00

โรงพยาบาลบางนา

โรงพยาบาลบางนา

โรงพยาบาลบางนา

โรงพยาบาลบางนา

โรงพยาบาลตากสิน

ท

(33). อบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั้
พื้นฐาน

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Place)

ผลงาน : 12.28 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

ม
ห

19

พ

ลําดับ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

33,800.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

283,400.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

กร
ุงเ

(36). อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยแกบุคลากร

84,700.00

(ผลงานลาสุด :5%)

(37). อบรมฟ้ ื นฟูการสงเสริมการเลีย
้ งลูกดวยนม
แม
(ผลงานลาสุด :50%)

(38). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพ
(ผลงานลาสุด :100%)

(39). โครงการอบรมและฝึกซอมแผนรับอุบัติภัย
หมู โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
(ผลงานลาสุด :0%)

(40). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุ
เพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
(ผลงานลาสุด :10%)

(41). โครงการประชุมวิชาการประจําปี  โรง
พยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
(ผลงานลาสุด :10%)

(42). โครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
(ผลงานลาสุด :0%)

(43). โครงการอบรมสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :6%)

(44). โครงการฟ้ ื นฟูวิชาการและทักษะการขับขี่
ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :10%)

(45). โครงการอบรมฟ้ ื นฟูวิชาการพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย
(ผลงานลาสุด :100%)

(46). โครงการระดมทรัพยากรในพ้ น
ื ที่เพื่อ
พัฒนาความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุ
สาธารณภัย
(ผลงานลาสุด :13%)

(47). โครงการประเมินศักยภาพผูปฏิบัติการใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(48). โครงการฝึกอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพ
ทย
(ผลงานลาสุด :17%)

(49). การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติ
การชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ สูง
(ผลงานลาสุด :25%)

(50). การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอม
แผนรับอุบัติภัยหมู
(ผลงานลาสุด :30%)

(51). การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :25%)

(52). การอบรมการพัฒนาคุณภาพสําหรับโรง
พยาบาล
(ผลงานลาสุด :25%)

(53). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(ผลงานลาสุด :100%)

(54). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
(ผลงานลาสุด :20%)

(55). การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพยาบาล
เรื่อง การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรง
พยาบาล
(ผลงานลาสุด :25%)

(56). อบรมเชิงปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุการ
ระงับอัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :10%)

(57). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการ
ปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน

151,300.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

73,400.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

33,500.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

44,600.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

42,900.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

700,000.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

17,800.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

130,000.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

181,556.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

250,000.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

554,430.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

410,462.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

25,300.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

27,500.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

28,200.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

31,800.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

24,300.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

43,800.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

20,800.00

โรงพยาบาลคลองสามวา

16,800.00

โรงพยาบาลคลองสามวา

13,600.00

โรงพยาบาลคลองสามวา

(ผลงานลาสุด :100%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
20

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

21

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
0.00

โรงพยาบาลสิรินธร

(1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

รอยละความสําเร็จของการใหบริการดานการ (1). กิจกรรมการรักษาพยาบาลดวยระบบโทร
รักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม
เวชกรรม (Telemedicine)
(Telemedicine)
(ผลงานลาสุด :25%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 13.59 / เป าหมาย : 5.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน

ผลงาน : 80.00 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน) (ผลงานลาสุด :90%)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(2). ประชุมวิชาการประจําปี โรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียน
22

23

(ผลงานลาสุด :10%)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
(1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
การใหบริการ
ของสํานักการแพทย
ผลงาน : 80.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

ผลงาน : 57.04 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สวนราชการ

32,800.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :80%)
(1). การเบิกจายงบประมาณตามแผน
(ผลงานลาสุด :45%)

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 23 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 89 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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