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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ/   
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

9.  ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มา
รับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ  

10.บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยในคลินิก
ผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง     

11. คัดกรอง incontinence 
12. คัดกรอง fall 
13. คัดกรอง malnutrition 
14. คัดกรอง depression 
15. มีแพทย์รับผิดชอบ 
16. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 

(เป็นฐานข้อมูลผู้สูงอายุของโรงพยาบาล 
ได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุ UC / catch 
up area /กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ) 

17. ความครอบคลุมของ vaccine ไข้หวัด
ใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

18. งานวิชาการ / วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ / 
น าเสนอ presentation (ทีมสหสาขาวิชาชีพที่
ร่วมดูแลงานคลินิกผู้สูงอายุ เป็น co) 

19. นวัตกรรมเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
20. ส่งปรึกษาภายในโรงพยาบาล กับทีม

คลินิกผู้สูงอายุ 
เกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวตามมาตรฐานที่
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ/   
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

ก าหนดอย่างน้อย 15 ข้อใน 20 ข้อ 
วิธีการค านวณ 
จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลสังกัด
ส านักการแพทย์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หารด้วย 
จ านวน โรงพยาบาลทั้งหมด คูณ   ด้วย 100 
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มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ 
 

มิติที่ 2.1 ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

  

27. ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน ตามท่ี สงม. ก าหนด 88. การก่อหนี้ผูกพัน  (ทุกส่วนราชการ) 
28. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ภาพรวม 
ตามท่ี สงม. ก าหนด 89. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน                  

(ทุกส่วนราชการ) 
29. รอ้ยละของเงินงบประมาณกันไว้เหลื่อมปี ตามท่ี สงม. ก าหนด 90. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี           

(ทุกส่วนราชการ) 
มิติที่ 2.2 คะแนนความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 
 

  

30. คะแนนความส าเร็จในการจัดท างบการเงินทันเวลา
และถูกต้อง 

ตามท่ี สนค. ก าหนด 91. การจัดท างบการเงิน (ทุกส่วนราชการ) 

31. คะแนนความส าเร็จของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจ าปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง 

ตามท่ี สนค. ก าหนด 92.  การจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน          
(ทุกส่วนราชการ) 

มิติที่ 2.3  
32. ร้อยละความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคมุภายใน 

 
ตามท่ี สตน. ก าหนด 

93. การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ทุกส่วนราชการ) 
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มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ 
 

33. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ 

ตามท่ี สนป.ก าหนด 94. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ (ทุกส่วนราชการ) 

34. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดี
ที่สุด (Best Service) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 95. โครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด (9 รพ.) 

35. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามท่ี กงต. ก าหนด 96. การส ารวจความพึงพอใจประชาชน          
ผู้มารับบริการ (8 รพ.) 
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มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ 
 

36. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ตามท่ี สกก. ก าหนด 97. กิจกรรมการสร้างเสริมธรรมาภิบาล                        
(ทุกส่วนราชการ/สก.) 

มิติที่ 4.2  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตในการท างาน (Quality of work Life) 

 

  
 

37. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน 

ตามท่ี สกก. ก าหนด 98. การด าเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของส านัก
การแพทย์ (ทุกส่วนราชการ) 

38. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

ตามท่ี สกก. ก าหนด 99. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรใน
หน่วยงาน (ทุกส่วนราชการ) 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1  อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด  

ส านักการแพทย์ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่  1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน (9 รพ./รพต.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหาร 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอโครงการต่อที่ประชุม ทีมพัฒนาคุณภาพ

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ  PCT MED   
10 20             

ขั้นตอนที่ 3 เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหาร                 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     10 30             
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือมอบหมายหน้าที่   10 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ในการท า

กิจกรรม   
10 50             

ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการท ากิจกรรมหลัก    10 60             
ขั้นตอนที่ 8 จัดท าฎีกาเบิกค่าใช้จ่าย     30 90             
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลและสรุปผลการประเมินเสนอ

ผู้บริหาร 
5 95             

 รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100  100 100             
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ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral   Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (9 รพ./รพส.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการจาก

โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์  
5 20             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  20 30             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อจัดท า

แผนและมอบหมายงาน  
20 50             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้  30 80             
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการด าเนินการทุกไตรมาส  25 100             

รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดที่ 3  สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 รพ./รพจ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาผู้ปฏิบัติงาน 10 30             
ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 50 80             
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการให้บริการ 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ตัวชี้วัดที่ 4  สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (8 รพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาผู้ปฏิบัติงาน 10 30             
ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 50 80             
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการให้บริการ 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดที่ 4  สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (8 รพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 
10 20             

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 50 80             
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



91                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 4  สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์และส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (8 รพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                  

เพ่ือด าเนินการ 
10 20             

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ให้
เพียงพอ 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการแผนงานกิจกรรม 50 80             
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 



92                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (8 รพ./รพจ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   5 10             
ขั้นตอนที่ 2 เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร               10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางใน

การดูแลประชาชนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

15 50             

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าคู่มือแนวทางในการดูแลผู้ป่วย                 10 60             
ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด              30 80             
ขั้นตอนที่ 6 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ

ดูแลผู้ป่วย                                                                                    
20 90             

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการปฏิบัติและขอแนวทางแก้ไข
เสนอผู้บริหาร                                                

5 100             

รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 



93                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแลรักษาตามนโยบายป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไวอีจากแม่สู่ลูก 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการให้ความรู้เพ่ือป้องกันเอดส์จากแม่สู่ลูก (9 รพ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 10 10             
ขัน้ตอนที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                  

เพ่ือด าเนินการ 
10 20             

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ให้
เพียงพอ 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการแผนงานกิจกรรม 50 80             
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของความส าเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของส านักการแพทย์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (รพก.รพต.รพจ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การแพทย์  
10 10             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฯ ในปี 2561 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามแนวทางพัฒนาที่ก าหนดไว้ 40 60             
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินงานตาม 

แนวทางการพัฒนาเป็นระยะ 
20 80             

ขั้นตอนที่ 5 รับการประเมินการพัฒนาศูนย์ฯในปี 2561 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าสรุปผลการประเมินการพัฒนาศูนย์ฯเสนอ 

ผู้บริหาร 
10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของความส าเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของส านักการแพทย์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที ่10 การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมใช้ไม่ใช้งบประมาณ (รพต.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การแพทย์ 10 10 
  

      
  

      
  

      
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานของ

ศูนย ์ ๒๐ ๓๐  
 

          
ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงแผนการรักษา (CPG) 10 ๔๐             
ขั้นตอนที่ 4 เปิดบริการห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส ๑๐ ๕๐             
ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ๒๐ ๗๐                         
ขั้นตอนที่ 6 เตรียมพร้อมและประเมินศูนย์ความเป็นเลิศ ๒๐ ๙๐             
ขั้นตอนที่ 7 สรุปการด าเนินงานต่อผู้บริหาร ๑๐ ๑๐๐             

รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของความส าเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของส านักการแพทย์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที ่11 การรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่ยากต่อการรักษาที่ศูนย์เบาหวาน (รพต.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 
10 10 

  
  

                    
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฯ ในปี 2561                 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามแนวทางในการพัฒนาที่ก าหนด 20 30             
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาระบบบริการในการดูแลผู้ป่วย 20 50             
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินการผลในการดูแลผู้ป่วย 20 70                         
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าสรุปผลการและประเมินเสนอผู้บริหาร 20 90             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของความส าเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของส านักการแพทย์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12 โครงการคลินิกนอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับ (รพต.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การแพทย์ 
10 10 

            

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฯ ในปี 2559               
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามแนวทางในการพัฒนาที่ก าหนด 20 30             
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาศูนย์ความเป็นเลิศฯแห่งใหม่ 20 50             
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินการพัมนาศูนย์ฯในปี 2559 20 70             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าสรุปผลการแระเมินเสนอผู้บริหาร 20 90             
 รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (รพก.รพต.รพจ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ป่วย

ผู้รับบริการที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
20 20             

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ                          20 40             
ขั้นตอนที่ 3 น าข้อคิดเห็นจากผลการส ารวจไปปรับปรุงแก้ไข 20 60             
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ                   20 80             
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหาร

ทราบ                        
20 100             

รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของความส าเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ า) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (รพว./รพล.) (8 รพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา  10 10             
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการตามข้ันตอน  5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

• สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพกับทุกหน่วยงาน 

• กิจกรรมเยี่ยมส ารวจภายใน 
• ติดตามรายงานความก้าวหน้าอย่าง

สม่ าเสมอทุกเดือน 
• พัฒนาระบบงาน 
• กิจกรรมเยี่ยมส ารวจภายใน 

10 25             

ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานสรพ.เพ่ือขอประเมินรับรอง
คุณภาพ รพ. 

10 35             

ขั้นตอนที่ 5 ขอรับรองคุณภาพรพ. 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการด าเนินโครงการ  5 45             
ขั้นตอนที่ 7    ด าเนินการจัดการอบรม 25 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9  สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 95             
ขั้นตอนที่ 10 รายงานไตรมาส 5 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 



100                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของความส าเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ า)  
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15 ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาล (รพท.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 15 15             
 1.1 จัดท ากิจกรรมเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร               
 1.2 วางแผนจัดการประชุมให้เป็นไปตามโครงการ

ที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
              

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเริ่มด าเนินการ 30 45             
 2.1 ติดต่อเชิญวิทยากร               
 2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและค าสั่งให้

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
ประชุม 

              

 2.3 จัดประชุมคณะด าเนินงานเพ่ือวางแผนและ
มอบหมายงาน 

              

 2.4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม               
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการจัดประชุม 40 85             
 3.1 ด าเนินการจัดประชุมตามหลักสูตร               
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสิ้นสุดการประชุม 15 100             
 4.1 ประเมินผลการประชุม               
 4.2 สรุปผลการประชุมต่อผู้บรหิารส านักการแพทย์               
 4.3 จัดท าและน าเสนอแบบประเมิน  

สพข.2/2558 
              

รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



101                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของความส าเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ า)  
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16 เตรียมความพร้อมการ Re-Accreditation และตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (รพว./ รพล.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา                                     15 15                         
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการตามข้ันตอน                                    10 25             
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

- สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพกับทุกหน่วยงาน 

- กิจกรรมเยี่ยมส ารวจภายใน 
- ติดตามรายงานความก้าวหน้าอย่าง

สม่ าเสมอทุกเดือน 
- พัฒนาระบบงาน 
- กิจกรรมเยี่ยมส ารวจภายใน 

50 75 

 

           
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานสรพ.เพ่ือขอประเมินรับรอง

คุณภาพรพ.   
10 85 

 
 

          
ขั้นตอนที่ 5 ขอรับรองคุณภาพรพ. 10 95                         
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการด าเนินโครงการ    5 100             

รวม ....6... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



102                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ความส าเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ (8 รพ./กว.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าว
หน้าของ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมร่วมระหว่างส านักการแพทย์กับส านัก
อนามัย 

40 40             

ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักการแพทย์ 
ส านักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

20 60             

ขั้นตอนที่ 3 จัดท ารายงานการประชุม 20 80             
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 20 100             

รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 จ านวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพ่ิมทั้งสิ้น 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18 การหาพ้ืนที่จุดจอดในพ้ืนที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบ่อยครั้ง (ศบฉ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลสถิติการให้บริการในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุ

บ่อยครั้ง  
10 10 

 

           

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจพื้นที่เพ่ือประกอบการคัดเลือกการเพ่ิม
จุดจอด 

20 30             

ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติการเพ่ิมจุดจอดจากผู้บริหารส านัก
การแพทย์ 

10 40             

ขั้นตอนที่ 4 ท าหนังสือประสานหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบเพื่อขอใช้พื้นที่ส าหรับเป็นจุดจอด
รถพยาบาล 

20 60             

ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดวันเปิดให้บริการ และจัดทีมปฏิบัติการ
เข้าประจ าจุดจอด 

20 80             

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการเปิดให้บริการ 20 100             
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 



104                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 จ านวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพ่ิมทั้งสิ้น 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที ่19 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ศบฉ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขัน้ตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

/ ประมูลราคาและตรวจรับ 
๕ ๕             

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะ ๑๐ ๑๕             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าขออนุมัติจัดซื้อ ๕ ๒๐             
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าประกาศกรุงเทพมหานคร  ๕ ๒๕             
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติงวดเงินงบประมาณ ๕  ๓๐             
ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการประมูลราคา  ๕ ๓๕             
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการประมูลราคา ๕ ๔๐             
ขั้นตอนที่ 8 ลงนามสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ๑๐ ๕๐             
ขั้นตอนที่ 9 ด าเนินการตามสัญญาซื้อโครงการ ๓๐ ๘๐             
ขั้นตอนที่10  กรรมการตรวจรับรถพยาบาล / ท ารายงาน ๑๐ ๙๐             
ขั้นตอนที่11  ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๕             
ขั้นตอนที่12  สรุปรายงานและการด าเนินการด้าน

งบประมาณ 
๕ ๑๐๐             

รวม ...12.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 



105                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 จ านวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพ่ิมทั้งสิ้น 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20 โครงการยกระดับการอ านวยการและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศบฉ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณ

ในการด าเนินการ 
๑๐ ๑๐              

ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานขอความร่วมมือจากส่วน
ราชการส่งแพทย์ร่วมปฏิบัติ 

๑๐ ๒๐              

ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการส่งรายชื่อแพทย์ร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ตามโครงการ 

๕ ๒๕              

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างค าสั่ง ๑๐ ๓๕              
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมปรับปรุงห้องพักแพทย์ ๑๐ ๔๕              
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับแพทย์

อ านวยการและสั่งการ 
๕  ๕๐              

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าค าสั่งส านักการแพทย์ให้แพทย์
ปฏิบัติหน้าที่แพทย์อ านวยการ 

๕ ๕๕              

ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕ ๖๐              
ขั้นตอนที่ 9 จดัแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง  ๒๐ ๘๐              
ขั้นตอนที่10  เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามโครงการ ๕ ๘๕              
ขั้นตอนที่11 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๐              
ขั้นตอนที่12 จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายงาน

ตามล าดับชั้น 
๕ ๙๕              

ขั้นตอนที่13 สรุปรายงานและการด าเนินการด้าน
งบประมาณ 

๕ ๑๐๐              

รวม ...13.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100              



106                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ประชาชนที่เข้ารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 21 โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่อง AED  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ส.ค. 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. 
ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานส านักการศึกษาหารือเรื่อง

การจัดท าโครงการ 
0 0 

              

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ /ขออนุมัติใช้
เงินนอกงบประมาณ 

๑๐ ๑๐               

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าร่างค าสั่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
และผู้เข้ารับการอบรม 

๕ ๑๕               

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าหลักสูตรการอบรม ๕ ๒๐               
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าหนังสือระดมวิทยากรจากส่วนราชการ ๕ ๒๕               
ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานส านักการศึกษาเรื่องสถานที่

และแนวทางการจัดอบรม 
๕ ๓๐               

ขั้นตอนที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ๐ ๓๐               
ขั้นตอนที่ 8 จัดท าหนังสือเชิญผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครพิธีเปิดการอบรม 
๕ ๓๕               

ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานกองกลางเรื่องใช้สถานที่ใน
การอบรมและท าพิธีเปิด 

๕ ๔๐               

ขั้นตอนที่10 จัดการอบรมครูต้นแบบ ๒ รุ่น ๑๐ ๕๐               
ขั้นตอนที่11 จัดการอบรมโรงเรียนเป้าหมาย ๔๓ รุ่น ๔๐ ๙๐               
ขั้นตอนที่12 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๕               
ขั้นตอนที่13 สรุปรายงานและการด าเนินการด้าน

งบประมาณ 
๕ ๑๐๐               

รวม ...13.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100               



107                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 22  โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (ศบฉ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการก าหนดหลักสูตรการอบรม ๕ ๕              
ขั้นตอนที่ 2 การขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม ๕ ๑๐             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าโครงการและขออนุมัติ ๕ ๑๕             
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการ/

ด าเนินการ/การเงิน 
๕ ๒๐             

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าค าสั่งผู้เข้ารับการอบรม ๕ ๒๕             
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติโครงการ ๑๐ ๓๕             
ขั้นตอนที่ 7 ขออนุมัติงบประมาณ ๕ ๔๐             
ขั้นตอนที่ 8 การประสานวิทยากร และการใช้สถานที่จัดการ

อบรม 
๕ ๔๕             

ขั้นตอนที่ 9 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ ๕ ๕๐             
ขั้นตอนที่10 จัดท าเอกสารประกอบการอบรม ๕ ๕๕             
ขั้นตอนที่11 หนังสือเชิญวิทยากร ๕ ๖๐             
ขั้นตอนที่12 ด าเนินการยืมเงินทดรองจ่าย ๑๐ ๗๐             
ขั้นตอนที่13 ด าเนินการจัดอบรม ๑๐ ๘๐             
ขั้นตอนที่14 จัดส่งผู้เข้ารับการอบรมฝึกภาคทักษะปฏิบัติการ ๕ ๘๕             
ขั้นตอนที่15 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๐             
ขั้นตอนที่16 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ๕ ๙๕             
ขั้นตอนที่17 จัดท าเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายโครงการ ๕ ๑๐๐             

รวม ...17.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



108                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร  
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 23 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศบฉ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจรับ และปรับปรุง งวดงานที่ 1 – 3   50 50             
ขั้นตอนที่ 2 งวดงานที่ 4 ตรวจรับโปรแกรมงาน 

Application 15 ระบบ ตรวจรับงานพัฒนา
ข้อมูล 5 รายการ การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
และการสื่อสาร 5 รายการ ตรวจรับการทดสอบ
ระบบ 2 รายการ และตรวจรับงานระบบ
โทรศพัท์และรับแจ้งเหตุ 

30 80 

            

ขั้นตอนที่ 3 งวดงานที่ 5 ตรวจรับผลการอบรมบุคลากรและ
การพัฒนาบุคลากร ตรวจรับคู่มือส าหรับ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับคู่มือผู้ใช้
ระบบและอุปกรณ์ 

20 100 

            

รวม ...3.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



109                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 24 โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัติการของบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศบฉ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 การขอรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินศักยภาพ

ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๕ ๕             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากส านักการแพทย์ ๕ ๑๐             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าตารางก าหนดการประเมินศักยภาพ ๐ ๑๐             
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างค าสั่งวิทยากรควบคุมการสอบ/ด าเนินการ ๐ ๑๐             
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติโครงการ ๕ ๑๕             
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติงบประมาณ ๕ ๒๐             
ขั้นตอนที่ 7 การประสานวิทยากร และเจ้าหน้าที่คุมสอบ ๕ ๒๕             
ขั้นตอนที่ 8 หนังสือเชิญวิทยากร ๕ ๓๐             
ขั้นตอนที่ 9 การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ ๕ ๓๕             
ขั้นตอนที่10 จัดรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินภาคความรู้ ๕ ๔๐             
ขั้นตอนที่11 ยืนยันการเข้ารับการประเมินของบุคลากรพร้อม

แจ้งก าหนดการ 
๕ ๔๕             

ขั้นตอนที่12 จัดท าข้อสอบ ๕ ๕๐             
ขั้นตอนที่13 ด าเนินการจัดการประเมินภาคความรู้ ๕ ๕๕             
ขั้นตอนที่14 ตรวจผลการประเมิน รวม ๔ รอบ ๕ ๖๐             
ขั้นตอนที่15 แจ้งผลการประเมินส าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก าหนด

วันประเมินทักษะ 
๕ ๖๕             

 
 
 



110                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่16 แจ้งก าหนดนัดสอบซ้ าส าหรับผู้ที่ผลประเมินไม่

ผ่านเกณฑ์ 
๕ ๗๐             

ขั้นตอนที่17 จัดการประเมินภาคทักษะ ๑๐ ๘๐             
ขั้นตอนที่18 สรุปผลการประเมินบุคลากรให้หน่วยงานสังกัด

รับทราบ 
๑๐ ๙๐             

ขั้นตอนที่19 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๕             
ขั้นตอนที่20 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ๕ ๑๐๐             

รวม ...20.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 25 โครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (ศบฉ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/จัดจ าแนก ๕ ๕             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เสนอแผนการ

จัดการอบรม 
๕ ๑๐             

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าหลักสูตรการอบรม ๑๐ ๒๐             
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณใน

การด าเนินการ 
๕ ๒๕             

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ๕ ๓๐             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าร่างค าสั่งกรุงเทพมหานครผู้เข้ารับการอบรม ๑๐ ๔๐             
ขั้นตอนที่ 7 ประสานงานเรื่อง วิทยากร ๕ ๔๕             
ขั้นตอนที่ 8 ประสานโรงพยาบาลแมโ่ซน กรณีร่วมจัดการอบรม ๕ ๕๐             
ขั้นตอนที่ 9 แจ้งยืนยันผู้เข้ารับการอบรม ๕ ๕๕             
ขั้นตอนที่10 จัดการอบรม ๒๐ ๗๕             
ขั้นตอนที่11 จัดให้มีการประเมินศักยภาพ ๑๐ ๘๕             
ขั้นตอนที่12 ด าเนินการเรื่องการต่อทะเบียนเครือข่าย ๕ ๙๐             
ขั้นตอนที่13 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๕             
ขั้นตอนที่14 สรุปรายงานและการด าเนินการด้านงบประมาณ ๕ ๑๐๐             

รวม ...14.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 



112                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 26 โครงการประชุมวิชาการประจ าปี (ศบฉ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 เสนอประเด็นการประชุมวิชาการประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ 
๕ ๕  

           

ขั้นตอนที่ 2 ขอรายชื่อผู้เข้ร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕ ๑๐             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณใน

การด าเนินการ 
๕ ๑๕ 

   
 

        

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ  ๕ ๒๐             
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าร่างค าสั่งกรุงเทพมหานคร ๕ ๒๕             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ๕ ๓๐             
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ๕ ๓๕             
ขั้นตอนที่ 8 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ๕ ๔๐             
ขั้นตอนที่ 9 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ๕ ๔๕             
ขั้นตอนที่10 ประสานงานขอใช้สถานที่จัดการประชุม ๕ ๕๐             
ขั้นตอนที่11 เชิญผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และสื่อมวลชน ๕ ๕๕             
ขั้นตอนที่12 ด าเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๑๐ ๖๕             
ขั้นตอนที่13 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ๑๐ ๗๕             
ขั้นตอนที่14 จัดการประชุมประจ าปี ๑๐ ๘๕             
ขัน้ตอนที่15 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๐             
ขั้นตอนที่16 จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายงาน

ตามล าดับชั้น 
๕ ๙๕             

ขั้นตอนที่17 สรุปรายงานและการด าเนินการด้านงบประมาณ ๕ ๑๐๐             
รวม ...17.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



113                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 27 การจ้างบุคลากรมาช่วยปฏิบัติราชการของศูนย์เอราวัณ (ศบฉ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติอัตราจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติ

ราชการ 
25 25              

ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินบ ารุงโรงพยาบาลส านักการแพทย์ 25 50              
ขั้นตอนที่ 3 ผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้ารายงานตัว 25 75              
ขั้นตอนที่ 4 บุคคลภายนอกเข้าช่วยปฏิบัติราชการ 25 100              

รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100              
 
 



114                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที ่28 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย (ศบฉ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ๕ ๕             
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ๕ ๑๕             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าร่างค าสั่งกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรม ๕ ๒๐             
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติโครงการ ๕ ๒๕             
ขั้นตอนที่ 5  ขออนุมัตติัวบุคคลเข้าร่วมโครงการ ๕ ๓๐             
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการจากสพฉ. ๑๐ ๔๐             
ขั้นตอนที่ 7 ประสานงานวิทยากร/ขอใช้สถานที่จัดการ

ฝึกอบรมภาคสนาม 
๕ ๔๕             

ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๕ ๕๐             
ขั้นตอนที่ 9 ขออนุมัติเงินทดรองราชการ ๕ ๕๕             
ขั้นตอนที่10 เชิญผู้บริหาร เปิดการอบรม ๕ ๖๕             
ขั้นตอนที่11  จัดการอบรม ๓๐ ๗๐             
ขั้นตอนที่12  ประเมินผลการฝึกอบรม/การด าเนินการอบรม ๕ ๗๕             
ขั้นตอนที่13  จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายงาน

ตามล าดับชั้น 
๕ ๙๕             

ขั้นตอนที่14  สรุปรายงานและการด าเนินการด้าน
งบประมาณ 

๕ ๑๐๐             

รวม ...14.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



115                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ผลส าเร็จในการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย (ความร่วมมือและข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 29 โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพ่ือพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย (ศบฉ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 การขอรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
๕ ๕             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติผู้มีอ านาจ ๑๐ ๑๕             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการ/ด าเนินการ/การเงิน 
๕ ๒๐             

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ๕ ๒๕             
ขั้นตอนที่ 5  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ๕ ๓๐             
ขัน้ตอนที่ 6 ยืมเงินทดลองราชการ ๕ ๓๕             
ขั้นตอนที่ 7 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

จัดการซ้อม 
๕ ๔๐             

ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนงาน ๕ ๔๕             
ขั้นตอนที่ 9  ประสานงานเรื่องสถานที่จัดการซ้อม ๕ ๕๐             
ขั้นตอนที่10  จัดท าหนังสือเชิญประธานพิธี /ผู้ร่วมพิธีเปิดการ

ซ้อม/สื่อมวลชน 
๕ ๕๕             

ขั้นตอนที่11  จัดท าค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิดงาน ๕ ๖๐             
ขั้นตอนที่12  จัดเตรียมพิธีการ ๕ ๖๕             
ขั้นตอนที่13  จัดซ้อมภาคสนาม ๑๕ ๘๐             
 
 
 
 



116                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่14  จัดการซ้อมแผนปฏิบัติการ ๕ ๘๕             
ขั้นตอนที่15  จัดให้มีการถอดบทเรียน ๕ ๙๐             
ขั้นตอนที่16  ประเมินผลการด าเนินงาน ๕ ๙๕             
ขั้นตอนที่17  จัดท ารายงาน ๕ ๑๐๐             

รวม ...17.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จ านวนช่องทางด่วน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 30 กิจกรรมการเพ่ิมช่องทางด่วน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ (9 รพ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่มารับบริการใน

โรงพยาบาล เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเพ่ิม
ช่องทางด่วน (Fast Track) โดยกระบวนการที่
เหมาะสม ภายใต้บริบทของโรงพยาบาล 

30 40             

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารเพ่ือด าเนินงานการเพ่ิมช่องทางด่วน 

10 50             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

10 60             

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการช่องทางด่วนแก่ผู้สูงอายุ 30 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



118                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จ านวนช่องทางด่วน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 31 กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส (9 รพ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องมีการ

ปรับปรุง 
30 40             

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารเพ่ือด าเนินงานการปรับปรุง 

10 50             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 40 60             
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 32 โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุส านักการแพทย ์(กว.) /(9 รพ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและเขียน

โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุส านัก
การแพทย์  

15 15             

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการและ
มอบหมายความรับผิดชอบ 

15 30             

ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับโรงพยาบาลในสังกัดเพ่ือส่ง
ตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวดสุขภาพตาม
จ านวนที่ก าหนด 

20 50             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ 40 90             
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร 10 100             

รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 33 โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุส านักการแพทย์ (รพก.) /(9 รพ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการกีฬา

สร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุส านัก
การแพทย์ เพ่ือร่วมกันวางแผนด าเนินการ 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ส่งไปยังส านักการแพทย์ 

30 40             

ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับส านักการแพทย์ เพื่อก าหนดวัน
การแข่งขัน แจ้งไปยังผู้สูงอายุ 

10 50             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพ
ผู้สูงอายุส านักการแพทย์ 

30 80             

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



121                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 34 โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ (รพก.) /(9 รพ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนา

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ เพ่ือร่วมกันวางแผนด าเนินการ 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมการสัมมนา
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ ส่งไปยังส านักการแพทย์ 

30 40             

ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับส านักการแพทย์ เพื่อก าหนดวัน
การสัมมนาฯ แจ้งไปยังผู้สูงอายุ 

10 50             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 

30 80             

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 



122                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 35 โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจ าปี 2561 (9 รพ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจ

สุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจ าปี 2561  
เพ่ือร่วมกันวางแผนด าเนินการ 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่จะเข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี 2561  ส่งไปยัง
ส านักการแพทย์ 

30 40             

ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับส านักการแพทย์ เพื่อก าหนดวัน
การตรวจสุขภาพฯ แจ้งไปยังผู้สูงอายุ 

10 50             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุประจ าปี 2561 

30 80             

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 



123                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของผู้ดูแลผู้ป่วยและ/หรือผู้ป่วย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยหรือตนเองได้ถูกต้อง 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 36  โครงการสร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ (Well-being Caring) (9 รพ./รพว.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าก าหนดการอบรม  10 40             
ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินกาจัดการอบรมตามแผน  30 70             
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ผลโครงการ 10 80             
ขั้นตอนที่ 7 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ

ดูแลผู้ป่วย 
15 95             

ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการจัดอบรมเสนอผู้บริหาร 5 100             
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 37 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Plance) (สก./ทุกส่วนราชการ)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 10 20             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 20 30             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 40             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งคณะกรรมการ 10 50             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 20 60             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 70             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการ 10 80             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 5 90             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 5 100             

รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (รพก.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 20 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 80             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 90             
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย (รพก.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนมุัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร 10 35             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 20 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 80             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 90             
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 40 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการพยาบาล เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพก.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 20 70             
ขัน้ตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 80             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 90             
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 41 การอบรมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) (รพก.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 20 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 80             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 90             
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 42 โครงการการประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพต.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 20             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 45             
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส 10 55             
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร 20 75             

รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารยาในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน (รพต.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประสานและเชิญวิทยากรภายนอกและภายใน 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัตต่อผู้บริหาร 20 30             
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านายการ 

คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-ส่ง และเก็บเงิน 5 35 

            

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าค าสั่งข้าราชการเข้ารับการอบรม 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัดท า

แผนการอบรมและมอบหมายงาน 5 45 
            

ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมสถานที่/จัดเตรียมเอกสารการอบรม 10 55             
ขั้นตอนที่ 8 จัดด าเนินการอบรม ตามก าหนดการ 30 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการอบรมเสนอผู้บริหารส านักการแพทย์

และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 10 95 
            

ขั้นตอนที่10 จัดท าและเสนอแบบประเมนิ สพข.2/2556 5 100             
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 



131                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 44 โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (รพจ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการด าเนินงาน 

1.1 เสนอแผนงาน/โครงการ 
1.2 เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ 
1.3 ประสานงานกับส านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกทม. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

25 25             

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการ 
2.2 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
2.3 จัดฝึกอบรมฯ 

40 65             

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล 25 90             
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปและรายงานผล 10 100             

รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 



132                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร (รพจ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหาร 

1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน 
2) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      
เพ่ือจัดท าแผนการอบรมและมอบหมายงาน 
3) ประสานงานกับวิทยากร ส่วนราชการใส
สังกัดเพ่ือขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
4) จัดท าค าสั่งให้บุคลากรเข้ารับการอบรม                   
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากร 

40 
(5) 
 
 

(5) 
 
 

(20) 
 

(10) 

40             

ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม 10 50             
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการอบรม 20 70             
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมิน 

เสนอคณะกรรมการบริหาร รพจ. และเสนอต่อ
ผู้บริหาร สนพ. 

10 80             

ขั้นตอนที่ 5  จัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณฯ ประจ าปี 
2558 

20 100             

รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



133                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 46 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด (รพจ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขัน้ตอนที่ 1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 20 20             
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค าสั่งต่างๆ 20 30             
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 20 40             
ขั้นตอนที่ 4 ประสานวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 10 50             
ขั้นตอนที่ 5  จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการอบรม 10 65             
ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการอบรม 10 80             
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 5 90             
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินการน าเสนอผู้บริหาร 5 100             

รวม ...8.... ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 47  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่) (รพจ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าหลักสูตร ประสานวิทยากร จองห้อง

ประชุม ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
20 20             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 10 30             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ค าสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ 
10 40             

ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือมอบหมายหน้าที่ 10 50             
ขัน้ตอนที่ 5  จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการอบรม 15 65             
ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการอบรม 15 80             
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผล  

เสนอผู้บริหาร 
10 100             

รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



135                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (รพท.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าร่างโครงการ 1q 1q             
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการรับ 
– ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 

10 2๐ 
            

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน 

๑๐ 30 
            

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และจัดท าหนังสือ
เชิญวิทยากร 

10 40 
            

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าก าหนดการอบรม จัดท าหนังสือเวียนแจ้ง 
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมจัดท าค าสั่งให้
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับ
การอบรม  

10 50 

            

ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
ค าสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เข้ารับการอบรม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 

20 70 
            

ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 5 75             
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ ๑๕ 9๐             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดท าแบบรายงาน 

สพข. 2 เพือ่เสนอต่อผู้บริหาร   
5 100 

            

 รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



136                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 49 โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพท.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าร่างโครงการเพื่อเตรียมน าเสนอขออนุมัติ

จากผู้บริหาร 
15 15 

            

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการรับ 
– ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 

10 25 
            

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน 

5 30 
            

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และจัดท าหนังสือ
เชิญวิทยากร 

10 40 
            

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าก าหนดการอบรม จัดท าหนังสือเวียนแจ้ง 
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมจัดท าค าสั่งให้
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับ
การอบรม  

10 50 

            

ขัน้ตอนที่ 6 ส่งโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
ค าสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เข้ารับการอบรม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 

20 70 
            

ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 5 75             
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 20 95             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดท าแบบรายงาน 

สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร   
5 100 

            

 รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



137                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ (รพท.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าร่างโครงการเพื่อเตรียมน าเสนอขออนุมัติ

จากผู้บริหาร 
15 15 

            

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการรับ 
– ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 

10 25 
            

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน 

5 30 
            

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และจัดท าหนังสือ
เชิญวิทยากร 

10 40 
            

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าก าหนดการอบรม จัดท าหนังสือเวียนแจ้ง 
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมจัดท าค าสั่งให้
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับ
การอบรม 

10 50 

            

ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
ค าสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เข้ารับการอบรม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 

20 70 
            

ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 5 75             
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 20 95             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดท าแบบรายงาน 

สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร   
5 100 

            

 รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



138                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 51 โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจระบบโครงการสร้างและสภาพแวดล้อมภายใน

โรงพยาบาล 
5 5             

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจสภาพแวดล้อมพ้ืนที่รอบโรงพยาบาล 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้บริหาร

เพ่ือสรุปผลการส ารวจและปรับปรุงแผนรับ
อุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน 

 
15 

 
25 

            

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าก าหนดการอบรมซ้อมแผนฯ ตามโครงการ 5 30             
ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อประสานงานวิทยากร และจัดท าหนังสือ

เชิญวิทยากร 
5 35             

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
พร้อมจัดท าค าสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม 

 
10 

 
45 

            

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน จัดท าโครงการ
เพ่ือเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 

 
10 

 
55 

            

 
 
 
 
 



139                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 8 ส่งโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ

ค าสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม เสนอขอ
อนุมัติต่อผู้บริหาร 

 
15 

 
70 

            

ขั้นตอนที่ 9 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือมอบหมาย
งาน และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่
ในการซ้อมตามแผน 

5 75             

ขั้นตอนที่10 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 20 95             
ขั้นตอนที่11 สรุปประเมินผลโครงการและจัดท าแบบรายงาน 

สพข. 2 เพือ่เสนอต่อผู้บริหาร   
5 100             

 รวม ...11.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 52 โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ (รพว.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ , ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และท า

ค าสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการอบรมฯ 
๑๐ ๑๐ 

 
           

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
คณะกรรมการด าเนินงาน  และคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 

10 20   
 

         

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรม 

10 30    
 

        

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร 10 40             
ขั้นตอนที่ 5 ส่งโครงการ/ค าสั่งคณะกรรมการ/ค าสั่งผู้เข้า

อบรมเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
๑0 50    

 
        

ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน 

10 60      
 

      

ขั้นตอนที่ 7 ติดตามค าสั่งจัดอบรมและเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ 10 70             
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 20 90             
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร ๑๐ ๑๐๐             
 รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 



141                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 53 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย (รพว.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ , ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และท า

ค าสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการอบรมฯ 10 10 
            

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
คณะกรรมการด าเนินงาน  และคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 20 30 

            

ขั้นตอนที่ 3 ส่งโครงการ / ค าสั่งคณะกรรมการ / ค าสั่งผู้เข้า
อบรม  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 20 50 

            

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร 10 60             
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวาง

แผนการอบรม  และมอบหมายงาน 10 70 
            

ขั้นตอนที่ 6 เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 10 80             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร 10 100             
 รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 



142                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการช่วยฟื้นคืนชีพ (รพว.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ , ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และท า

ค าสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการอบรมฯ 10 10 
            

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
คณะกรรมการด าเนินงาน  และคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 20 30 

            

ขั้นตอนที่ 3 ส่งโครงการ / ค าสั่งคณะกรรมการ / ค าสั่งผู้เข้า
อบรม  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 20 50 

            

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร 10 60             
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวาง

แผนการอบรม  และมอบหมายงาน 10 70 
            

ขั้นตอนที่ 6 เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 10 80             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร 10 100             
 รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 



143                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 55 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (รพล.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 20             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 45             
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส 10 55             
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร 20 75             
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการจัดการประชุม 5 80             
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 90             
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (รพล.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 20             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 45             
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส 10 55             
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร 20 75             
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการจัดการประชุม 5 80             
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 90             
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (รพล.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 20             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 45             
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส 10 55             
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร 20 75             
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการจัดการประชุม 5 80             
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 90             
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 58 โครงการประชุมวิชาการผุ้สูงอายุแบบองค์รวม Integrated Geriatric Care ประจ าปี 2561 (รพร.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร 10 35             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 25 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 95             
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 



147                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 59 โครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Ratchapipat IC Days) (รพร.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ขั้นตอนที่ 7  ด าเนินการจัดการอบรม 25 70             
ขั้นตอนที่ 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 95             
ขั้นตอนที่10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



148                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 198 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 60  โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ (รพร.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ขั้นตอนที่ 7  ด าเนินการจัดการอบรม 25 70             
ขั้นตอนที่ 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 95             
ขั้นตอนที่10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



149                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 198 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 61 โครงการเอาใจ ใส่เขา (รพร.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(รอ้ยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ขั้นตอนที่ 7  ด าเนินการจัดการอบรม 25 70             
ขั้นตอนที ่8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 95             
ขั้นตอนที่10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



150                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในสาธารณภัยกลุ่มชน (รพร.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ขั้นตอนที่ 7  ด าเนินการจัดการอบรม 25 70             
ขั้นตอนที่ 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 95             
ขั้นตอนที่10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



151                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 63  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและหนีไฟ (รพร.)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ขั้นตอนที่ 7  ด าเนินการจัดการอบรม 25 70             
ขั้นตอนที่ 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 95             
ขั้นตอนที่10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



152                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 64 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน (รพส.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1  จัดท าโครงการเสนออนุมัติ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2  ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 10   20             
ขั้นตอนที่ 3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 10 30             
ขั้นตอนที่ 4  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 20 35             
ขั้นตอนที่ 5  ประสายรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและจัดท าค าสั่ง 10 40             
ขั้นตอนที่ 6  เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 30 80             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนนการจัดอบรมตามก าหนดการ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบ

รายงานสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร 

10 100             

รวม   8   ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
  
 
 
 
 
 
 



153                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (รพส.)     
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหาร 10 10             
ขั้นตอนที่ 2   จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 10   20               
ขั้นตอนที่ 3   ประชุมคณะกรรมการ ก าหนดบทบาทหน้าที่ 10 30             
ขั้นตอนที่ 4  ประชาสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
20 35             

ขัน้ตอนที่ 5  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ 

10 40             

ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินโครงการตามก าหนดการที่วางไว้ 30 80             
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลและสรุปผลโครงการเสนอต่อ

ผู้บริหาร 
10 90             

ขั้นตอนที่ 8  จัดท าแบบรายงานสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือรายงานผู้บริหารส านัก
การแพทย์ 

10 100             

รวม ...8... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100  100 100             
 
 



154                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (รพส.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน      
(ร้อยละ)      

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ     

(ร้อยละ)     

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1   จัดท าโครงการเสนออนุมัติต่อผู้บริหาร                                       
ขั้นตอนที่ 2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                                   
ขั้นตอนที่ 3   ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการฝึกอบรม                 
ขั้นตอนที่ 4    ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม                    
ขั้นตอนที่ 5    ประเมินผลโครงการฝึกอบรม                  
ขั้นตอนที่ 6  สรุปผลการฝึกอบรมตามแบบรายงานสถาบันพัฒนา -

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอต่อผู้บริหาร 
               

 รวม ...6... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



155                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล (รพส.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ

คณะกรรมการด าเนินการ และคณะกรรมการ  
รับ – ส่งและเก็บรักษาเงิน 

5 10             

ขั้นตอนที่ 3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือจัดท าการ
อบรมและมอบหมายงาน 

20 30             

ขั้นตอนที่ 4  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องขอ
สถานทีใ่นการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5  ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและจัดท าค าสั่ง 20 60             
ขั้นตอนที่ 6  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม

ซ้อมแผนอัคคีภัย 
10 70             

ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยตาม
ก าหนดการ 

20 90             

ขั้นตอนที่ 8 ประเมินโครงการและสรุปผล 10 100             
รวม ...8... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             

 
 



156                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (รพข.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการขียนโครงการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ             5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 20             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 20 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการสรุปผล 10 80             
ขั้นตอนที่ 9  สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 90             
ขั้นตอนที่10  รายงานไตรมาส 10 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



157                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 69  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ (รพข.)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการขียนโครงการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ             5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 20             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 20 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการสรุปผล 10 80             
ขั้นตอนที่ 9  สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 90             
ขัน้ตอนที่10  รายงานไตรมาส 10 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 
 



158                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 70  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพข.)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการขียนโครงการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ             5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 20             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 20 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการสรุปผล 10 80             
ขั้นตอนที่ 9  สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 90             
ขั้นตอนที่10  รายงานไตรมาส 10 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



159                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 19 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 71 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ (8 รพ./กว.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ               

การรักษาวัณโรค 
10 20             

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการกิจกรรม 10 30             
ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 50 80             
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



160                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 19 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 72 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันวัณโรค (9 รพ.)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขัน้ตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 

10 20             

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของ
โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์  

5 25             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 

10 35             

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ 40 75             
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2561 

10 85             

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ 15 100 
 

            

รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



161                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ความส าเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 73 การจัดตั้งหน่วยแพทย์แผนไทยและ/หรือแพทย์ทางเลือก (รพก./รพต./รพจ./รพว./รพร./รพส.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขัน้ตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก เพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
30 30             

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมสถิติการให้บริการในสังกัดส านัก
การแพทย์ 

30 
 

60             

ขั้นตอนที่ 3 นิเทศติดตามงานหน่วยแพทย์แผนไทยและ/
หรือแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลในสังกัด 

30 90             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



162                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ความส าเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 74 โครงการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก(แพทย์แผนไทย) รพข.    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร             15 20             
ขั้นตอนที่ 3 ขอเห็นชอบด าเนินการ 10 30             
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติด าเนินการถึงลงนามใบค าสั่ง 10 40             
ขั้นตอนที่ 5 ลงนามใบสั้งจ้างถึงสิ้นสุดสัญญา 50 90             
ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการตรวจ วินิจฉัย บ าบัด รักษา ป้องกัน

และการฟ้ืนฟูส่งเสริมสุขภาพ 
10 100 

            

ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการที่มารับบริการ เพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมการบริการที่ครอบคลุมและ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพโดย
กระบวนการที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของ
โรงพยาบาล 

  

            

ขั้นตอนที่ 8 สรุปและรายงานส านักการแพทย์               
ขั้นตอนที่ 9 รายงานไตรมาส               
 รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



163                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนของนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้งานจริงมากกว่า1 ส่วนราชการ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 75 โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปีครั้งที่ 16 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กว.)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน(ชุดย่อย) 5 15             
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะท างานชุดย่อยแต่ละชุด 30 45             
 4.1   ชุดวิชาการ 3              
 4.2   ชุดหารายได้ 2              
 4.3   ชุดประกวดOral 4              
 4.4   ชุดประกวด Poster 4              
 4.5   ชุดประกวดนวัตกรรม 4                                                       
 4.6   ชุดจัดท าหนังสือ 2              
 4.7   ชุดประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์ 2              
 4.8   ชุดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 2              
 4.9   ชุดประเมินผล 2              
 4.10 ชุดต้อนรับ 2              
 4.11 ชุดเลขานุการ 3              
ขั้นตอนที่ 5  ขอเสนอรายชื่อเข้าร่วมประชุม 5 50             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ค าสั่งให้เข้าประชุม และบัญชีรายชื่อ 
5 55             

ขั้นตอนที่ 7 เสนอขออนุมัติโครงการและค าสั่ง 5 60             
ขั้นตอนที่ 8 เวียนแจ้งค าสั่ง และบัญชีรายชื่อ 5 65             



164                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 9 ขอคะแนน CNE / CME 5 70             
ขั้นตอนที่10 ด าเนินการสัมมนาวิชาการตามก าหนด 5 75             
ขั้นตอนที่11 ประสานท าหนังสือเชิยวิทยากร 5 80             
ขั้นตอนที่12 ประสานโรงพิมพ์ ท าเล่มประกอบการสัมนา 4 84             
ขั้นตอนที่13 ยืมเงินทดรองจ่ายในโครงการ 4 88             
ขั้นตอนที่14  ประเมินผลโครงการ 4 92             
ขั้นตอนที่15 จัดท าแบบ สพข.2 4 96             
ขั้นตอนที่16 คืนเงินยืมโครงการ 4 100             

รวม ...16.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



165                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนของนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้งานจริงมากกว่า1 ส่วนราชการ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมที่ 76 โครงการการประชุมใหญ่วิชาการประจ าปี (รพก.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 10 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร 10 35             
ขัน้ตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 20 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 5 90             
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



166                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 22 จ านวนของนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้งานจริงมากกว่า1 ส่วนราชการ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 77  โครงการการประชุมวิชาการประจ าปี 2561 (รพต.)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 20 20             
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าหลักสูตร ประสานวิทยากร ขอรายชื่อผู้

ร่วมโครงการ 
10 30             

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ค าสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ      

  
            

ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือมอบหมายหน้าที่     10 40             
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม               
ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการจัดการจัดประชุมในเดือน กรกฎาคม 10 50             
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าฎีกาเบิกค่าใช้จ่าย 20 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผลเสนอ

ผู้บริหาร 
20 90             

 รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



167                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนของนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้งานจริงมากกว่า1 ส่วนราชการ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 78 โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ (รพต.)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหาร     20 20             
ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอผู้ขอรับทุนวิจัยเข้าคณะกรรมการ

พิจารณาทุนวิจัย 
10 30             

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบทุนวิจัย                  
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าฎีกาเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย           10 40             
ขั้นตอนที่ 5 จ่ายเงินทุนวิจัย ครั้งที่ 1  ( 50%) 10 50             
ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลและสรุปผลงานวิจัย      20 70             
ขั้นตอนที่ 7 จ่ายเงินทุนวิจัย ครั้งที่ 2  ( 100%)         20 90             
ขั้นตอนที่ 8 รายงานผลและสรุปโครงการ     5 95             
 รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



168                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนของนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้งานจริงมากกว่า1 ส่วนราชการ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 79 โครงการประชุมวิชาการประจ าปีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)    

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าร่างโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าก าหนดการประชุม จัดท าหนังสือเวียนแจ้ง

ขอรายชื่อข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้า
ร่วมโครงการ 

10 20 
            

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อประสานเชิญวิทยากร และจัดหนังสือเชิญ
วิทยากร 

10 30 
            

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าโครงการ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 
ค าสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
และจัดท าบัญชีบุคคลภายนอกให้เข้าร่วมประชุม 

20 50 

            

ขั้นตอนที่ 5 ส่งโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
ค าสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม เสนอขออนุมัติต่อ
ผู้บริหาร 

20 70 

            

ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุส านักงาน อุปกรณ์ในการ
ประชุม 

5 75 
            

ขั้นตอนที่ 7  ด าเนินการจัดการประชุมตามก าหนดการ 20 95             
ขั้นตอนที่ 8  สรุปประเมินผลโครงการและจัดท าแบบรายงาน 

สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร   
5 100 

            

 รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



169                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนของนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้งานจริงมากกว่า1 ส่วนราชการ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 80 โครงการการประชุมวิชาการประจ าปี 2561 (รพร.)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร 10 35             
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการอบรม 25 70             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานส านักการแพทย์ 10 95             
ขั้นตอนที่10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 



170                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนของนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้งานจริงมากกว่า1 ส่วนราชการ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 81 โครงการการประชุมวิชาการประจ าปี 2561 (รพส.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1  วางแผนการจัดโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2  ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 10   20             
ขั้นตอนที่ 3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 10 30             
ขั้นตอนที่ 4  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 10 35             
ขั้นตอนที่ 5  ประสายรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและจัดท าค าสั่ง 10 40             
ขั้นตอนที่ 6  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 10 50             
ขั้นตอนที่ 7  เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 30 80             
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการจัดอบรมตามก าหนดการ 10 90             
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบ

รายงานสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร 

10 100             

รวม   9   ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



171                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 22 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 82 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัด (9 รพ.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ป่วย

ผู้รับบริการ 
20 20             

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ                          20 40             
ขั้นตอนที่ 3 น าข้อคิดเห็นจากผลการส ารวจไปปรับปรุงแก้ไข 20 60             
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ                   20 80             
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหาร

ทราบ                        
20 100             

รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



172                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 23 จ านวนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 83 โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ (9 รพ.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 (Best Practice) ครั้งที่ 1/2561 
10 10             

ขัน้ตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 (Best Practice) ครั้งที่ 2/2561 

10 20             

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจประเมินการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี 2561 

40 60             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการตรวจประเมินการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ประจ าปี 2561 

10 70             

ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 (Best Practice) ครั้งที่ 3/2561 

10 80             

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแนวทางพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี 2561 

20 100             

 รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 



173                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละความส าเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยโรคที่ส าคัญ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 84 กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย (รพจ.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานคณะท างานพัฒนา               

เครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบ
ส่งต่อ 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วย 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินการ 20 40             
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วยให้

บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
20 60             

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการรับส่งต่อผู้ป่วยตามคู่มือและแนวทาง                   
ที่ก าหนด 

20 80             

ขั้นตอนที่ 6 ก ากับ ติดตาม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

10 90             

ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหาและ
อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ 

10 100             

รวม ....7... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 



174                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพ้ืนฐาน (Basic) 
สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 85 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศบฉ.)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ส.ค. 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. 
สัญญาเลขท่ี สนพ.๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

    
            

๑. งวดงาน ๑ – ๓ ๕๐ ๕๐               
๒. งวดงานที่ ๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ ประกอบด้วย : ๓๐ ๘๐               

ตรวจรับโปรแกรมระบบงาน Application ๑๕ ระบบ                  
ตรวจรับงานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ๕ รายการ                 
ตรวจรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ๕ 
รายการ 

                

ตรวจรับการน าเข้าข้อมูลที่จ าเป็นในการพัฒนา จัดการ 
และวิเคราะห์ ๕ รายการ 

                

ตรวจรับการทดสอบระบบ ๒ รายการ                 
ตรวจรับงานระบบโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ ระบบการ
เชื่อมโยงเครือข่าย และระบบไฟฟ้า 

                

๓. งวดงานที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ ประกอบด้วย : ๒๐ ๑๐๐               

ตรวจรับผลการอบรมบุคลากรหลักและการพัฒนา
บุคลากร 

                

ตรวจรับคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ                 
ตรวจรับคู่มือผู้ใช้ระบบ ฉบับสมบูรณ์                 
      รวม ...๓... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100               



175                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 26 จ านวนคลินิกผู้สูงอายุ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 86 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ (9 รพ.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุ       

เพ่ือวางแผนด าเนินการ 
30 30             

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและสถิติการให้บริการของคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดส านัก
การแพทย์ 

30 
 
 

60             

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 

30 90             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



176                                                   แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 26 จ านวนคลินิกผู้สูงอายุ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 87 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ (9 รพ.)  
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุเพ่ือ 

วางแผนด าเนินการ 
10 10             

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของโรงพยาบาล ที่
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุ โดยกระบวนการที่เหมาะสม 
ภายใต้บริบทของโรงพยาบาล 

30 40             

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุและ
ผู้บริหาร 

10 50             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือวางแผนร่วมกันในการ
ด าเนินงาน 

10 60             

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการในคลินิกผู้สูงอายุ 30 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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