
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) 

หน่วยงาน ส านักการแพทย์ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร  (Function Base) 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

1. ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาบริการ: One Day 
Surgery 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 80 1. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ 
one day surgery  
ไม่ใช้งบประมาณ (ด าเนินการ) 
(9 รพ.) 

ส านักการแพทย์ ได้ด าเนินการพัฒนา
บริการและการรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่   
เพ่ือลดความแออัดภายในโรงพยาบาล โดยการ
จัดท าระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  
หรือ One Day Surgery ซึ่งการจัดระบบ
บริการดังกล่าว ต้องผ่านการประเมินศักยภาพ
จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผล
การพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery 
(ODS) /การผ่าตัดแผลเล็ก Minimally 
Invasive Surgery (MIS) ที่กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการตามที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หรือส านักงานประกันสังคมก าหนด โดยมีผล
การด าเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ดังนี้ 
     1. โรงพยาบาลกลาง  
          ผ่านการประเมินกลุ่มโรคกรณีบริการ
การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day 
Surgery) และกลุ่มโรคกรณีการผ่าตัดแผลเล็ก
(Minimally Invasive Surgery) เมื่อวันที่ 28 
ก.พ. 63 ในกลุ่มโรค ดังนี้ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินผลฯ 
ล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

        1.1 กลุ่มโรคบริการการผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ (One Day Surgery) ได้แก่ 

- Colorectal polyp (colonic, 
rectal polyp)  

- Vaginal bleeding  
- การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า 
1.2 กลุ่มโรคกรณีการผ่าตัดแผลเล็ก

(Minimally Invasive Surgery) 
- โรคนิ่วในถุงน้ าดีและหรือถุงน้ าดี

อักเสบ  
- โรคเนื้องอกมดลูกและรังไข่ 
- โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

มีผู้รับบริการจ านวน 189 คน  
2. โรงพยาบาลตากสิน  

        ผ่านการประเมินเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 
และมีผู้รับบริการแบบ One Day Surgery ใน
กลุ่มโรค ดังนี้ 
        2.1 Submucous leiomyoma of 
uretus 
        2.2 Colorectal polyp 
        2.3 Pterygium 
       2.4 Hermorrhoid 
       2.5 HSIL , CIN II 
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

       2.6 Anal Fistula 
       2.7 Hernia 
       2.8 Esophageal stricture 
       2.9 Stenosis of larynx 
มีผู้รับบริการจ านวน 93 คน 
     3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
          ด าเนินการเพ่ือขอรับการประเมิน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมฯ ก าหนดวันเข้าตรวจประเมินศักยภาพ
โรงพยาบาลต่อไป  
     4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร 
อุทิศ       
          ผ่านการประเมินเมื่อวันที ่23 ส.ค. 64 
และมีผู้รับบริการแบบ One Day Surgery ใน
กลุ่มโรค ดังนี้  
          4.1. Inguinal hernia   
        4.2. Hydrolele   
        4.3. Hemorrhoid   
        4.4. Vaginal bleeding   
        4.5. Esophageal varices, Gastric 
varices        
         4.6. Esophageal stricture   
         4.7. Colorectal polyp   
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

         4.8. Foreign body of upper 
Gastrointestinal Tract   
         4.9. Pterygium Excision   
         4.10. Female sterilization   
         4.11. Percutaneous fracture 
fixation           
         4.12. Fistula in ano   
         4.13. Perirectal, Perianal abscess   
         4.14. Breast abscess   
         4.15. Vesicle stone 
         4.16. Ureteric stone   
         4.17. Urethral stone   
         4.18. Urethral stricture   
         4.19. Anal fissure  
         4.20. Orchidectomy  
         4.21. Hysteroscope   
         4.22. Amputation Finger  
         4.23. Wide Excision Breast mass  
         4.24. Tongue tie release  
         4.25. Diabetic foot with gangrene  
         4.26. Phimosis, Paraphimosis  
         4.27. Obstructive uropathy  
         4.28. Varicocele  
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

         4.29. Chronic otitis media, 
Perforated tympanic membrane, 
atelectatic otitis media, adhesive otitis 
media  
         4.30. Laryngotracheal stenosis, 
tumor/cyst at larynx hypopharynx base 
of tongue  
         4.31. Hypertrophy of turbinate  
         4.32. Cyst/ abscess of Bartholin's 
gland  
         4.33. Submucous myoma uteri, 
polyp of corpus uteri 
มีผู้รับบริการจ านวน 58 คน  
     5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ 
          ด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
One Day Surgery ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตอบรับเข้าร่วมโครงการจาก
หน่วยงานต้นสังกัด (กรมการแพทย์) โดยมี
รายละเอียดกลุ่มโรคท่ีเสนอไปดังนี้  

5.1. ภาวะเลือดออกผิดปกติทาง
ช่องคลอด (Vaginal Bleeding) 

5.2. หลอดเลือดด าของหลอด
อาหาร กระเพาะอาหารขอด (esophageal 
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

varices, Gastric varices) 
5.3. ติ่งเนื้องอกล าไส้ใหญ่ 

(Colorectal polyp) 
5.4. การผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterygium 

Excision) 
5.5. การจัดกระดูกหักให้เข้าที่ โดย
การผ่าตัดผ่านผิวหนังด้วยแผลขนาด
เล็ก (Percutaneous fracture 
fixation) 
5.6. การขลิบผิวหนังหุ้มปลาย

อวัยวะเพศชาย (Phimosis , 
Paraphimosis) 

5.7. การผ่าตัดรักษาโรคเกี่ยวกับ
ต่อมบาร์โธลิน (Cyst/abscess of 
Bartholin's gland) 
     6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
          ผ่านการประเมินเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 61 
และมีผู้รับบริการแบบ One Day Surgery ใน
กลุ่มโรค ดังนี้ 
           6.1 Inguinal hernia 
           6.2 Hydrocele 
           6.3 Hemorrhoid 
           6.4 Esophageal varices, Gastric 
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

varices 
           6.5 Colorectal polyp 
           6.6 Anal fissure 
           6.7 Cataract 
คิดเป็นจ านวน 5 คน  
     7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
          กรมการแพทย์ก าหนดเข้าประเมินใน
วันที่ 19 – 20 เมษายน 2565  
     8. โรงพยาบาลสิรินธร  
          ผ่านการประเมินเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 65 
และมีผู้รับบริการแบบ One Day Surgery ใน
กลุ่มโรคดังนี้   
1. ต้อกระจก (Cataract) 
2. พังผืดใต้ลิ้น (Tongue tie) 
3. ไส้เลื่อนขาหนีบ(Inguinal hernia) 
4. ถุงน้ าอัณฑะ (Hydrocele) 
5. ส่องกล้องตัดติ่งเนื้อในล าไส้ใหญ่ 
(Polypectomy) 
6. ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)  
มีผู้รับบริการจ านวน 23 คน 
     9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
          อยู่ระหว่างขอรับงบประมาณกลางปี 
2565 เพ่ือจัดเตรียมสถานที่และครุภัณฑ์
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

ทางการแพทย ์ส าหรับเปิดให้บริการ โดยได้
คัดเลือกหัตถการในการผ่าตัด One Day 
Surgery การผ่าตัด กระดูกข้อมือและ     
กระดูกนิ้ว 
 

     สรุป ส านักการแพทย์มีโรงพยาบาลที่
สามารถให้บริการ One Day Surgery ซึ่งผ่าน
การประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 แห่ง และมีผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
จ านวนทั้งสิ้น 368 คน  

2. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการและมี
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานครและสังคม 
(ผลลัพธ์) 

ระดับ 5 

 

ระดับ 1 2. โครงการพัฒนาระบบศูนย์
ข้อมูลทางการแพทย์ 
(Medical Data Center)   

    งบประมาณ 10,145,090.- 
บาท (ด าเนินการ) (สพบ.) 

 

ได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตงานและ
ส ารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารส่วน
ราชการและ/หรือ ผู้บริหารส านักการแพทย์
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อหาผู้รับจ้างด าเนินการพัฒนาระบบ 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งที่ 1 มีบริษัทฯ ผ่าน
คุณสมบัติเพียงรายฯ เดียว 
กรรมการพิจารณาผล
พิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 แล้ว  

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     
ครั้งที่ 2 
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 องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ  (Agenda Base) 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

1. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลเพ่ือรองรับ
บริการรูปแบบใหม่ภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลเพื่อรองรับ
บริการรูปแบบใหม่ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
(ด าเนินการ) (9 รพ.) 

     ส านักการแพทย์ ได้ด าเนินการ
พัฒนาการรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ
ลดการสัมผัสเชื้อที่อาจมีอยู่ในโรงพยาบาล 
โดยการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามา
ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านระบบ 
Telemedicine และยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสังคมสู่ความเป็นปกติ
รูปแบบใหม่ (New Normal) โดยมีการ
ให้บริการผ่านระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาล (HIS) และ 
แอพพลิเคชั่น “หมอ กทม.” โดยใน
ปัจจุบันสามารถใช้งานได้โรงพยาบาล 5 
แห่ง ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลกลาง 
2. โรงพยาบาลตากสิน 
3. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

1. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใน
ระบบ iOS ล่าช้ากว่า
ระบบ Andriod เนื่องจาก
เงื่อนไขด้านความปลอดภัย 

2. ผู้สูงอายบุางส่วนไม่ถนัดใช้
งานเทคโนโลยี ได้จัดให้มี
ระบบรองรับโดยสามารถ 
Scan QR Code ดูคิวได้
จาก Kiosk 
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค 

5. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
 จ านวนผู้รับบริการผ่านระบบ       
โทรเวชกรรม (Telemedicine) ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565 มีจ านวนทั้งสิ้น 4,653 คน 
5,018  ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ลงชื่อ  ...............................................ผู้รายงาน 
(นางสาวพรเพ็ญ จ ารูญรัตน์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และ 
พัฒนาระบบริการสสุขภาพ 
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ 
                     ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

                     ตัวชี้วัด ความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ชื่อโครงการ.....Smart OPD......................... 

นวัตกรรมที่พัฒนา* 
(ระบุผลผลิต (Output) ให้ชัดเจน) 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
    - ความส าเร็จในการพัฒนา 
Application ชื่อ “หมอ กทม.” 
หรือ “BMA Doctor” 

 อยู่ระหว่างการพัฒนา
นวัตกรรม 
 พัฒนานวัตกรรมเสร็จแล้ว                   
อยู่ระหว่างการทดลองใช้ เพ่ือ
ปรับปรุงนวัตกรรม 
 พัฒนานวัตกรรม และน า
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แล้ว 
 

       ด าเนินการพัฒนา Mobile Application        “หมอ 
กทม.” หรือ “BMA Doctor” เชื่อมโยงเข้ากับระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 11 แห่ง 
รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App 
Store และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การท างาน 
14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature 
ประกอบด้วย 
         - การลงนัดหมายออนไลน์ 
         - การท าบัตรผู้ป่วยออนไลน์ 
         - การเข้าดูประวัติการนัดหมาย 
         - การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records) 
         - การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล 
         - การตรวจสอบสิทธิการรักษา 
         - การเช็คอิน (Check in) เพ่ือยืนยันการจองคิว 
         - การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID) 
         - การแสดงผลคิวรับตรวจ 
         - Telemedicine 
         - แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่

การเข้าถึงการใช้งาน Mobile 
Application “หมอ กทม.” หรือ “BMA 
Doctor” แบบเต็มรูปแบบ ผู้ใช้งานต้องท า
การเซ็นต์เอกสารแสดงความยินยอม       
(e-Concent) ที่เวชระเบียนของแต่ละ
โรงพยาบาลก่อน เพ่ือให้สามารถใช้งาน 
Application ได้ทุก feature  

ปัญหาที่พบ คือ ผู้ใช้งานท าการเซ็นต์
เอกสารแสดงความยินยอม (e-Concent) 
เป็นจ านวนน้อย จึงท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้
งาน Apps ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้
ทันทีหลังการติดตั้ง 
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นวัตกรรมที่พัฒนา* 
(ระบุผลผลิต (Output) ให้ชัดเจน) 

ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ผู้ป่วยอยู่) 
         - การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา 
         - การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ 
(Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY) และมีพิธีเปิดตัว
โครงการฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565  ณ โรงพยาบาลกลาง 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอก อัศวิน 
ขวัญเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้แทนธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันด าเนินการลงระบบและใช้
งานในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 8 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลคลองสามวา 
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล   
(ระบบ Payment on Hospital Information System) ที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2565 
 

 

      
 
หมายเหตุ * ให้ระบุนวัตกรรมที่หน่วยงานพัฒนาให้ชัดเจน ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ เช่น ระบบตรวจสอบสถานการณ์ขอสวัสดิการและ        
การสงเคราะห์ แอปพลิเคชัน “หมอ กทม. QR Code โปรแกรม SmileLayout เป็นต้น 

ลงชื่อ  .............................................ผู้รายงาน 
(นางสาวภาวินี พันโบ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนนิการของหน่วยงาน (Potential Base)  
  ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบประมาณ 
หลังปรับโอน 
(จ านวนเงิน) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

แผนการเบิกจ่าย 
(จ านวนเงิน) 

ผลการเบิกจ่าย 
(จ านวนเงิน) 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

งบด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,037,770,500 518,885,250 240,023,781 23.13 - ค่าใช้สอยบางรายการเป็นการจ้างเหมาบริการ
รายปี ก าหนดจ่ายเงินเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน 
หรือราย 6 เดือน เช่น จ้างเหมาบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดส านัก
การแพทย์ จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัย จ้างเหมาท าความสะอาด จ้าง
เหมาซักฟอก เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ
เบิกจ่ายเป็นงวด ๆ 

 - ค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าฟิล์ม
เอกซเรย์ น้ ายาและอุปกรณ์ ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี เป็นต้น ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ต้องมีการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
จัดซื้อ    
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ประเภทงบรายจ่าย 
งบประมาณ 
หลังปรับโอน 
(จ านวนเงิน) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

แผนการเบิกจ่าย 
(จ านวนเงิน) 

ผลการเบิกจ่าย 
(จ านวนเงิน) 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

งบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

547,248,500 547,248,500 0 0 
 

- ค่าครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีวงเงินสูง   
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ จึงต้องใช้
ระยะเวลาในการส่งมอบค่อนข้างนาน เพราะ
ต้องน าเข้าต่างประเทศโดยทางเรือ หรือทาง
อากาศ ประกอบกับครุภัณฑ์บางรายการต้องใช้
ระยะเวลาในการติดตั้ง ซึ่งระยะเวลาส่งมอบ
ประมาณ 90-120 วัน จึงท าให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นตามเป้าหมาย   

- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   - โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกลาง 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งตรวจ
ร่างสัญญาจึงท าให้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

 - โครงการก่อสร้างอเนกประสงค์ โรงพยาบาล
ตากสิน การก่อสร้างมีความล่าช้าเนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและขาดแคลน
แรงงาน 

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0  

งบรายจ่ายอื่น 
 

8,327,705 6,683,565 2,180,334 26.18 เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ส่วน
ราชการต้องเลื่อนการจัดอบรม 
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ประเภทงบรายจ่าย 
งบประมาณ 
หลังปรับโอน 
(จ านวนเงิน) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

แผนการเบิกจ่าย 
(จ านวนเงิน) 

ผลการเบิกจ่าย 
(จ านวนเงิน) 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

รวมงบประมาณประจ าปี 1,593,346,705 1,072,817,315 242,204,115 15.20  
งบกลาง 0 0 0 0  

รวมทั้งสิ้น 
 

1,593,346,705 1,072,817,315 242,204,115 15.20  

 
 หมายเหตุ  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ไดร้ับจัดสรร 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไมร่วมงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง  
  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
                     2.  รายงานความส าเร็จของการเบิกจา่ยงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  .....................................................   ผู้รายงาน 
(นางสาวขวัญตา อยู่วัน) 

ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
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       ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหา /อุปสรรค 

 
ความส าเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูลส าหรับบูรณา
การภารกิจของหน่วยงาน   
(One Platform)  
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 55 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
ส านักการแพทย์ (11 รพ./สพบ.)     

     ส านักการแพทย์ ได้ด าเนินการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงาน (One Platform) ตามหนังสือ        
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนมาก          
ที่ กท 0510/2339 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2564ที่ก าหนดแนวทางการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 
5.2 โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่ง    
ส านักการแพทย์ ได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว 
ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1  
          1.1 ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน        
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของส านักการแพทย์   
ตามค าสั่งส านักการแพทย์ ที่ 1204/2565        
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และแต่งตั้งคณะท างาน
บริการข้อมูลของส านักการแพทย์ ตามค าสั่ง        
ส านักการแพทย์ที่ 1205/2565 ลงวันที่            
7 ธันวาคม 2564   
          1.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลและจัดท า
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บตามโครงสร้างที่
ก าหนด พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหา /อุปสรรค 

 
          1.3 จัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของ
ส านักการแพทย์ โดยเสนอชุดข้อมูลจ านวน 10 ชุด
ข้อมูล ได้แก่ 
             1.3.1 จ านวนผู้ปว่ยนอกที่เข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 
             1.3.2 จ านวนผู้ปว่ยในที่เข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 
             1.3.3 จ านวนผู้รบับริการ 
Telemedicine 
             1.3.4 ผู้รับบริการปรึกษา/รักษาท่ีคลินิก
มลพิษได้รับการดูแลรักษา 
             1.3.5 จ านวนผู้ปว่ยโรคจิตเวช 
             1.3.6 จ านวนผู้ป่วยโรคมะเรง็เต้านม 
             1.3.7 จ านวนผู้ปว่ยโรคมะเร็งปากมดลูก 
             1.3.8 จ านวนผู้ปว่ยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
             1.3.9 จ านวนผู้ปว่ยโรคซึมเศร้า 
             1.3.10 จ านวนผูป้่วยวัณโรค 
พร้อมก าหนดชื่อนวัตกรรม “การพัฒนาระบบข้อมูล
สุขภาพของส านักการแพทย์” ส าหรับเป็นผลงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
          1.4 ส่งเอกสารชุดข้อมูลส าคัญตามข้อ 1.3 
ไปยังส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามหนังสือ
ส านักการแพทย์ ด่วนมาก ที่ กท 0602/13231 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ส่งเอกสารชุด
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหา /อุปสรรค 

 
ข้อมลูส าคัญของส านักการแพทย์ ตามแนวทางการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 (ข้ันตอนที่ 1)  

 ขั้นตอนที่ 2 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ด าเนินการน าเสนอชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานและ
แนวทางการสรา้งนวตักรรมต่อคณะกรรมการ          
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
ภายในเดือนมกราคม 2565  
     ขั้นตอนที่ 3 
 3.1 ส านักการแพทย์ ด าเนินการพัฒนาชุด
ข้อมูลส าคัญ จัดท าค าอธิบายข้อมูล และ
พจนานุกรมข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 
          3.2 ส่งเอกสารค าอธิบายข้อมูล และ
พจนานุกรมข้อมูล ไปยังส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ตามหนังสือส านักการแพทย์ที่ กท 
0602/3229 ลงวันที่ 24 มนีาคม 2565 เรื่อง 
ส่งเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของส านักการแพทย์ตาม
แนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 (ข้ันตอนที่ 3) 

 

 

 

ลงชื่อ  .............................................ผู้รายงาน 
( นางสาววิภา นันต๊ะรัตน์ ) 

ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 


