
1 
 

สรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลราชวิถ ี

รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2559- 30 กันยายน 2560) จ านวน 37 ตัวชี้วัด 
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สรุปผลระดับคะแนนตัวช้ีวดั  (จ  านวน  37 ตวัช้ีวดั) 
KPI ทีไ่ด้ค่าคะแนนระดับ  3  ขึน้ไป  จ านวน 1  ตัว ( คิดเป็นร้อยละ 2.70 ) 
ตวัช้ีวดั 3.6 ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีไม่มีการปรับแก/้ยกเลิกร่างเอกสารประกวดราคา 
 
KPI ทีไ่ด้ค่าคะแนนระดับ  4  ขึน้ไป  จ านวน 2  ตัว ( คิดเป็นร้อยละ 5.40 ) 
ตวัช้ีวดั 1.4.2  ตวัช้ีวดัเป้าประสงคก์รม 
           1. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาศูนยรั์บ-ส่งต่อของกรมการแพทย ์
ตวัช้ีวดั 3.7 ร้อยละของจ านวนสัญญาท่ีสามารถด าเนินงานตามสัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
KPI ทีไ่ด้ค่าคะแนนระดับ  5  มีทั้งหมด  จ านวน 34  ตัว ( คิดเป็นร้อยละ 91.89 ) 

 
 
KPI ทีไ่ด้ค่าคะแนนระดับ  5  มีทั้งหมด  จ านวน 34  ตัว ( คิดเป็นร้อยละ 91.89 ) 
KPI ทีไ่ด้ค่าคะแนนระดับ 5   มีทั้งหมด จ านวน   34   ตัว 

 มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
1. ตัวช้ีวดั 1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

เร่ือง การพฒันาระบบ  Palliative care  ส าหรับผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีปฏิเสธการบ าบดัทดแทนไต 
 ตวัช้ีวดั 1.2 ทิศทางงานวชิาการเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์  
2 1.2.1 การก าหนดทิศทางงานวชิาการสู่ความส าเร็จ 
2 1.2.2 ระบบการบริหารงานวิจยัของหน่วยงานในสังกดักรมการแพทย ์
4 1.2.3 การจดัการผลงานวชิาการเพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
5   1.2.4 การพฒันารูปแบบงานวชิาการเพื่อน าไปพฒันาระบบบริการทางการแพทย ์

             1.2.4(1) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อให้การบริการทางการแพทย์มีคุณภาพและเหมาะสมบน 
พืน้ฐานมาตรฐานวชิาชีพ              

6 1.2.5 การเผยแพร่ผลงานวชิาการสู่สาธารณะ 
7 ตวัช้ีวดั 1.3 ระดบัความส าเร็จของการตอบสนองความตอ้งการดา้นวิชาการ (Technical support)  ต่อเครือข่ายเขต

สุขภาพ ( สาขา โรคไต  และการคลอดมาตรฐาน) 
 
 
 
8 
9 
10 

 ตัวช้ีวดั 1.4  ตัวช้ีวดัตามภารกจิหลกัของกรม ตามแนวทางการขับเคลือ่นระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
/ แผนยุทธศาสตร์กรม และตัวช้ีวดัระหว่างกรมทีม่ีเป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs)   
  ตัวช้ีวดั 1.4.1  Performance Agreement : PA อธิบดีกรมการแพทย์ 
  ขอ้ท่ี  1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 
   ขอ้ท่ี 2  ร้อยละของผูป่้วย CKD ท่ีมีอตัราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr  
  ขอ้ท่ี 3  จ  านวนการปลูกถ่ายไต 
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11 ตวัช้ีวดั 1.4.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ 
(โครงการ TA เร่ือง การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ติดเช้ือ
เอชไอวทีีด่ือ้ยาสูตรแรกและสูตรทางเลอืก ผูว้จิยัหลกัคือ ภญ.พนิดา อยูเ่พช็ร กลุ่มงานเภสัชกรรม) 

 มิติที ่2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  
12 ตัวช้ีวดั 2.1 Digital DMS 
13 ตัวช้ีวดั 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชน 

       “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 3  เร่ือง 
1.  การเขา้ถึงระบบบริการและคุณภาพการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั  ผูรั้บผิอชอบ นางกชชุกร 

หวา่งนุ่ม หน่วยใหย้าเคมีบ าบดั / นางอรชร กนัจีนะ  หอผูป่้วยพิเศษรวมนรีเวช /น.ส.อรณี กนกจิ ราพร 
หอ้งตรวจนรีเวช  

2. กระบวนการดูแลผูป่้วยมีทวารเทียม ผูรั้บผอิชอบ  นางสาวบุญช่ือ อ่ิมมาก ออสโตคลินิก /นางระพีพรรณ 
มาศธนพนัธ์ /นางสาวสุพรรณณี จ าปีพนัธ์ 

3. คดักรองเบาหวานข้ึนจอตาโดยใช ้fundus camera  ผูรั้บผดิชอบ  นางศรีรัตน์ บวรโกศล และนางสมพร 
เหล่ียมเยน็ใจ 

14 ตวัช้ีวดั 2.3 ระดบัความส าเร็จของการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและการคุม้ครอง
จริยธรรม          

15 ตวัช้ีวดั 2.4 ระดบัความส าเร็จในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
 มิติที ่3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
16 ตวัช้ีวดั 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
17 ตวัช้ีวดั 3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    
18 ตวัช้ีวดั 3.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณท่ีกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี 

 ตวัช้ีวดั 3.2 ยกเลิก 
19 ตวัช้ีวดั 3.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา         
20 ตวัช้ีวดั 3.4 ระดบัความส าเร็จของการก่อหน้ีผกูพนัรายจ่ายลงทุน 
21 ตวัช้ีวดั 3.5 ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีปฏิบติังานในระบบ e-GP ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
22 ตวัช้ีวดั 3.8 ร้อยละของจ านวนสัญญาท่ีคณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจรับพสัดุ / งานแลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
23 ตวัช้ีวดั 3.9 ระดบัความส าเร็จของการลงบญัชีสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
24 ตวัช้ีวดั 3.10 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระดบัหน่วยงาน 
25 ตวัช้ีวดั 3.11 ร้อยละความส าเร็จของการผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีระดบัหน่วยงานตามท่ี

กรมบญัชีกลางก าหนด 
26 ตวัช้ีวดั 3.12 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของหน่วยงาน 
27 ตวัช้ีวดั 3.13 การประหยดัน ้า 
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 มิติที ่4 มิติด้านการพฒันาองค์กร  
 ตวัช้ีวดั 4.1 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาปรับปรุงสารสนเทศ  
28    4.1.1 แผนการลงทุนและการขบัเคล่ือนแผน 
29    4.1.2 ความพร้อมใชด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
30    4.1.3 เน้ือหาใชป้ระโยชน์ในศูนยป์ฏิบติัการระดบักรม/ระดบัโรงพยาบาล (HOC/DOC) 

 ตวัช้ีวดั 4.2 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
31    4.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการพฒันาบุคลากรขององคก์ร 
32    4.2.2 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
33    4.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร 
34 ตวัช้ีวดั 4.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 
KPI ทีไ่ด้ค่าคะแนนระดับ 4  คะแนน จ านวน  2 ตัว 
1 ตวัช้ีวดั 1.4.2  ตวัช้ีวดัเป้าประสงคก์รม 

           1. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาศูนยรั์บ-ส่งต่อของกรมการแพทย ์
2 ตวัช้ีวดั 3.7  ร้อยละของจ านวนสัญญาท่ีสามารถด าเนินงานตามสัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
KPI ทีไ่ด้ค่าคะแนนระดับ  3   คะแนน   จ านวน 1 ตัว 

1. ตวัช้ีวดั 3.6  ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีไม่มีการปรับแก/้ยกเลิกร่างเอกสารประกวดราคา 
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