
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
1.1 ร้อยละของอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (SROI: Social Return On 
Investment) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

ร้อยละ 
10

งานเศรษฐศาสตร์สาธารสุข/
งานคลัง

1.2 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน (จาก
ฐานเงินรายได้ท่ีผ่านมา)

ร้อยละ 
10

งานเศรษฐศาสตร์สาธารสุข/
งานคลัง

2.1 จํานวนประชากรท่ีสามารถดูแล
สุขภาพตัวเองร่วมกับ ศปช ได้อย่าง
ชาญฉลาด (ผ่านการใช้  Digital 
technology) (แสนคน)

0.05 ฝ่ายการแพทย์

3.1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี Unit cost
 ลดลงต่อปี

ร้อยละ 
60

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

4.1 ร้อยละความพึงพอใจ (ผู้ป่วยใน) ร้อยละ 
85

คณะทํางานสํารวจและ
ประเมินความพึงใจของ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มวิชาชีพ

5.1 อัตราคงอยู่ของผู้ป่วยรายเก่า (ตาม
กลุ่มเป้าหมาย)

ร้อยละ 
85

หน่วยเวชระเบียนและสถิติ

5.2 จํานวนเงินบริจาค 50 
ล้านบาท

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

6.1 อัตราของการ reimbursement (3
 กองทุน)

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
10 / ปี

งานสิทธิประโยชน์

7.1 ร้อยละคะแนน TQA หมวด 3 และ 
6 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากฐานคะแนนปีก่อนหน้า

ร้อยละ 
10

คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
( )8.1 ร้อยละของบุคคลท่ีมี Unit cost 

ลดลง
ร้อยละ 

60
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

9.1 ร้อยละความพร้อมใช้งานของข้อมูล
สารสนเทศท่ีพึงมีทุกระบบ

ร้อยละ 
80

งานสื่อและสารสนเทศ

10.1 ร้อยละของดรรชนีชี้วัดความสุข 15
 ข้อ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด

อยู่ระหว่าง
การสํารวจ
การจัดเก็บ

ข้อมูล

คณะทํางานสํารวจและ
ประเมินความพึงใจของ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มวิชาชีพ

11.1 ร้อยละของมูลค่าโครงการท่ีมี
เครือข่ายร่วมสมทบ

ร้อยละ 
20

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ตัวชี้วัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานัทภิกขุ ชลประทาน ประจําปีงบประมาณ 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้าง
สุขภาพและสุขภาวะเพ่ือความ
ม่ันคงทางการเงิน (Smart 
Health and Smart Money)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้าง
ความร่วมมือกับเครือข่ายอย่าง
ชาญฉลาด (Smart Hospitality 
and Collaboration)



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
12.1 คะแนนตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิต
ตาม WHO 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
สัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม)

60 คะแนน ทีมบริหาร

13.1 ร้อยละของการผ่านมาตรฐานการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตามที่กําหนด

ร้อยละ 80 คณะกรรมการการดูแล
ผู้สูงอายุ

14.1 ร้อยละของความคงอยู่ของการเป็น
เครือข่าย

ร้อยละ 
100

คณะกรรมการการดูแล
ผู้สูงอายุ

15.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรม ตามแผน

ร้อยละ 80 คณะกรรมการการดูแล
ผู้สูงอายุ/HR

16.1  คะแนนการประเมินเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ

200 คะแนน คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA)

17.1 ผลงานวิจัยท่ีแก้ปัญหาของชุมชน 1 เรื่อง งานวิจัย

18.1 ผลงานด้านเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้
ประโยชน์

1 ชิ้น งานสื่อและสารสนเทศ

19.1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ร้อยละ 40 งานแพทย์ศาสตร์และแพทย์
ใช้ทุน

20.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานความเสี่ยงตาม 
SIMPLE (patient  safety goal)

ร้อยละ 80 งานพัฒนาคุณภาพ/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

20.2 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม ร้อยละ 5 งานบริหารทรัพย์สิน/งานคลัง

20.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ 80 งานแพทย์ศาสตร์และแพทย์
ใช้ทุน

20.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ผู้ป่วยนอก)

ร้อยละ 80 คณะกกรมการจัดการเสียง
ของลูกค้า

21.1 ร้อยละของระบบงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายประสิทธิภาพ

ร้อยละ 50 ทีมผู้บริหาร/งานพัฒนา
คุณภาพ/งานแพทย์ศาสตร์
และแพทย์ใช้ทุน/งานวิจัย/
งานนโยบายและแผน

21.2 ร้อยละของหน่วยงานท่ีใช้
เทคโนโลยีมา lean ในการปรับปรุง
กระบวนงาน

ร้อยละ 30 คณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการความรู้และการ
บริหารจัดการแบบลีน 
(KM&Lean)

22.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนา
ตาม Individual development plan 
เพ่ิมข้ึน

>ร้อยละ 5 HR

23.1 ร้อยละนวัตกรรม, CQI และ KM 
ท่ีผ่านกระบวนการ PDCA

ร้อยละ 70 งานพัฒนาคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้าง
ความร่วมมือกับเครือข่ายอย่าง
ชาญฉลาด (Smart Hospitality 
and Collaboration)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมขีด
สมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาล
แห่งปัญญา (Smart Hospital 
and Smart Head and Smart 
Hand)
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24.1 VOS (Voice of Society) ระดับ
ความเชื่อถือ เชื่อม่ัน และศรัทธาต่อ 
ศปช (ใช้เครื่องมือการวัดระดับศรัทธา
และเชื่อถือของสังคม)

ร้อยละ 80 คณะกรรมการจัดการเสียง
ของลูกค้า

25.1 จํานวนคร้ังท่ีหน่วยงานภายนอก
ขอมาศึกษาดูงาน

1 ครั้ง งานพัฒนาบุคลากรและ
สวัสดิการ

26.1 ร้อยละความต้องการที่จะกลับมา
ใช้ซํ้า/บอกต่อ

ร้อยละ 80 คณะกรรมการจัดการเสียง
ของลูกค้า

27.1 ร้อยละของผู้รับบริการที่ความ
ทุกข์ทางใจลดลง

ร้อยละ 95 COP เยียวยาใจด้วยธรรมะ

28.1  ร้อยละการผ่านเกณฑ์
โรงพยาบาลคุณธรรม

ร้อยละ 50 คณะทํางานโครงการ
โรงพยาบาลชลประทานทําดี
เพ่ือพ่อ

29.1 ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์
การประเมินตามอัตลักษณ์โรงพยาบาล
คุณธรรม

ร้อยละ 80 คณะทํางานโครงการ
โรงพยาบาลชลประทานทําดี
เพ่ือพ่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้าง
เสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา 
ควบคู่สุขภาพกายและใจท่ี
แข็งแรง (Smart Heart and 
Smart Virtue)


