Update 08 มิ.ย.60

หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ( Results ) กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2559
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
หัวข้อผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วย
วัด
1.ด้านผลผลิต RM1.1 ร้อยละกำลังพล ทร.ที่เข้ำรับ ร้อยละ
และการบริการ กำรตรวจสุขภำพประจำปี
ตามพันธกิจ RM1.2 ร้อยละกำลังพล ทร.ที่ตรวจ ร้อยละ
หลักของ พร.
สุขภำพประจำปีมีค่ำ BMI อยู่ในเกณฑ์
ปกติ
RM1.3 ร้อยละกำลังพล ทร.ที่ตรวจ ร้อยละ
สุขภำพประจำปีมีรอบเอวอยู่ในเกณฑ์
ปกติ
RM1.4 ร้อยละของกำลังพลที่เข้ำรับ ร้อยละ
กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ร้อยละ
RM1.5 ร้อยละกำลังพล ทร.ที่มี
สมรรถภำพทำงกำยอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนที่ ทร.กำหนด
RM1.6 จำนวนกำลังพล ทร.ที่เสียชีวิต จำนวน
ด้วยโรคเหตุลมร้อนจำกกำรฝึกเตรียม (นำย)
กำลัง(ยุทธศำสตร์)
RM1.7 อัตรำกำลังพล ทร.ที่เจ็บป่วย อัตรำ
ด้วยโรคลมเหตุร้อนจำกกำรฝึกเตรียม
กำลัง (ต่อประชำกรแสนคน)
ร้อยละ
RM1.8 ร้อยละของกำลังพล ทร.
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐำน
RM1.9 ร้อยละกำรเจ็บป่วยด้วยกลุ่ม ร้อยละ
อำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่( ILI ) ไข้หวัด
ใหญ่ ของทหำรใหม่ในหน่วย ทร.
RM1.10 อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุจำก อัตรำ
กำรทำงำนของกำลังพล ทร.ในงำนที่มี
ควำมเสี่ยง

1

ค่า ความถี่
ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ปี 59 เม.ย.60
> ร้อยละ รำยปี 51.4 N/A ดำเนินกำร กกป.พร.
ต.ค.60
70
> ร้อยละ รำยปี 58.43 N/A ดำเนินกำร กกป.พร.
ต.ค.60
65
> ร้อยละ รำยปี
75

69.76

N/A ดำเนินกำร
ต.ค.60

กกป.พร.

> ร้อยละ รำยปี
80
> ร้อยละ รำยปี
40

71.6

N/A ดำเนินกำร
ต.ค.60

กกป.พร.

55.98

N/A ดำเนินกำร
ต.ค.60

กกป.พร.

ทุก 1
เดือน

0

0

กกป.พร.

ไม่เกิน 30 รำยปี

40

N/A ดำเนินกำร
ต.ค.60

กกป.พร.

ร้อยละ รำยปี
100

100

N/A ดำเนินกำร
ต.ค.60

กกป.พร.

ไม่เกิน รำยปี
ร้อยละ
10

10.3

N/A ดำเนินกำร
ต.ค.60

กกป.พร.

ไม่เกิน รำยปี
ค่ำเฉลี่ย
3 ปี
ย้อนหลัง

14.10

N/A ดำเนินกำร
ต.ค.60

กกป.พร.

=0
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หัวข้อผลลัพธ์

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วย ค่า ความถี่
ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
วัด เป้าหมาย
ปี 59 เม.ย.60
ร้อยละ มำกกว่ำ รำยปี 88.05 N/A ดำเนินกำร กกป.พร.
ต.ค.60
ร้อยละ
80

RM1.11 ร้อยละของหน่วยที่ตรวจ
สุขำภิบำลและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรตรวจ
สุขำภิบำล พ.ศ. 2541
RM1.12 ร้อยละของจำนวนกำลังพล ร้อยละ > ร้อยละ รำยไตร 95.08
80
มำส
ทร. ที่มีภำวะสุขภำพฟันดีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น (ยุทธศำสตร์)
RM1.13 สภำวะสุขภำพจิตของกำลัง ระดับ ระดับดี รำยปี 81%
มำก
พล ทร แยกตำมกลุ่ม

92.79

ศทก.พร.

NA

รพ.ทร.กท.พร.

1.13.1 กลุ่มกำลังพลศึกษำอบรมหลักสูตร
ในประเทศ
1.13.2 กลุ่มกำลังพลศึกษำอบรมหลักสูตร
ต่ำงในประเทศ
1.13.3 กำลังพลที่ปฏิบัติกำรทำงทหำร

RM2.1 จำนวนและระดับควำมสำเร็จ
ของกำรจัดบริกำรทำงกำรแพทย์
สนับสนุนปฏิบัติกำรทำงทหำรของ ทร.
RM2.2 ระดับควำมพร้อมในกำร
จัดบริกำรทำงกำรแพทย์ สนับสนุน
ปฏิบัติกำรทำงทหำร
RM2.3 ระดับควำมพึงพอใจในงำน
บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนสนับสนุน
ภำรกิจทำงทหำร
RM3 ใช้ตัวชี้วัด ตาม ข้อ 7.2 ทั้งชุด

จำนวน/ ร้อยละ รำยปี
ระดับ 100

100

100

กผ.พร.

ร้อยละ ร้อยละ รำยปี
100

100

100

กผ.พร.

ร้อยละ มำกกว่ำ รำยปี
ร้อยละ
80

85

90

กผ.พร.

บัณฑิต
พยำบำล
ศำสตร์ ปี
กำรศึกษำ
2559 ยัง
ไม่ได้สอบ
ควำมรู้ (สอบ
ครั้งแรก
เดือน มิ.ย.
60)

วพร.ศวก.พร.

RM4.1 กำรผลิตบุคลำกรสำยแพทย์
ร้อยละ > ร้อยละ รำยปี บัณฑิต
RM4.1.1 ร้อยละของของผู้จบ
พยำบำล
70
กำรศึกษำพยำบำลศำสตร์
ศำสตร์ ปี
บัณฑิตที่ผ่ำนกำรสอบ
กำรศึกษำ
ควำมรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและ
2558
รับใบอนุญำตเป็นผู้
สอบ
ควำมรู้
ประกอบวิชำชีพกำร
ผ่ำน ร้อย
พยำบำล กำรผดุงครรภ์
ละ 100
ภำยใน 1 ปี
2

Update 08 มิ.ย.60

หัวข้อผลลัพธ์

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วย ค่า ความถี่
ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
วัด เป้าหมาย
ปี 59 เม.ย.60
๔๐
N/A รร.นวก.ศวก.พร.
ร้อยละ ≥ ร้อยละ รำยปี
RM4.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จ
60
กำรศึกษำจำก รร.นวก.ศว
ก.พร.สอบผ่ำนใบ
ประกำศนียบัตรเจ้ำ
พนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์
จำก สพฉ.
RM4.2 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยแพทย์
กวก.ศวก.พร.
RM4.2.1 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำ ร้อยละ ร้อยละ รำยปี
50
รับกำรอบรมหลักสูตรตำม
แนวทำงรับรำชกำร และ/
หรือ หลักสูตรพัฒนำทักษะ
วิชำชีพ ที่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยมำกกว่ำ 2.75 ขึ้นไป
40
31.58
1.หลักสูตรอำชีพเพื่อเลื่อนฐำนะชั้น
(12/30) (12/38)
พ.จ.อ. พรรค พศ.เหล่ำ พ.
63.83 กำลัง
2.หลักสูตรเหล่ำทหำรแพทย์ชั้นนำยเรือ
(30/47) ดำเนินกำร
กวก.ศวก.พร.
RM4.2.2 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำ ร้อยละ ร้อยละ รำยปี
30
รับกำรอบรมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนำผู้นำ ที่มีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
1.หลักสูตรกำรบริหำรโรงพยำบำล
66.66
85.71
(14/21) (24/28)
และงำนสำยแพทย์ทหำร
100
กำลัง
2.หลักสูตรบริหำรทำงกำรพยำบำล
(30/30) ดำเนินกำร
จำนวน อย่ำงน้อย รำยปี 8 เรื่อง อยู่ระหว่ำงกำร คณะกรรมกำรวิจัย
RM4.3 จำนวนผลงำนวิจัยทำง
รวบรวม
ฯ/สน.นยพ.พร.
กำรแพทย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำร เรื่อง 1 เรื่องต่อ
ปี
ทำงกำรแพทย์ระดับประเทศและ
นำนำชำติต่อปี(ยุทธศำสตร์)
จำนวน รำยปี 13
2
กวก.ศวก.พร.
RM4.4 จำนวนนวัตกรรมเพื่อกำร
/KM พร.
พัฒนำด้ำนกำรแพทย์ตำมพันธกิจ 4
ด้ำน
4.4.1 นวัตกรรมด้ำนควำมพร้อมทำง
สุขภำพของกำลังพล
3
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ชื่อตัวชี้วัด

หน่วย ค่า ความถี่
ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
วัด เป้าหมาย
ปี 59 เม.ย.60

4.4.2 นวัตกรรมด้ำนบริกำรทำง
กำรแพทย์เพื่อสนับสนุนภำรกิจทำงทหำร
4.4.3 นวัตกรรมบริกำรทำง
กำรแพทย์เพื่อสวัสดิกำรสุขภำพ
4.4.4 นวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำ
อบรม วิจัยของ พร.

2. ด้านการนา RS ใช้ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ พร.
ยุทธศาสตร์ไป 2559-2562
ปฏิบัติ
7.2 ผลลัพธ์การให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หัวข้อผลลัพธ์

ชื่อตัวชี้วัด

3. ความพึง RC1. จำนวนผู้รับบริกำรในงำน
พอใจของ บริกำรสุขภำพเพื่อสวัสดิกำรสุขภำพ
ผู้รับบริการ ของ ทร. ทีเ่ พิ่มขึ้น
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

หน่วย ค่า
ความถี่
วัด เป้าหมาย
จำนวน เพิ่มขึ้น รำยไตร
ทุกปี
มำส

ผลตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ปี 59 เม.ย.60
ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก

4 รพ.หลัก

4 รพ.หลัก

64,377

แผนกรรมวิธี
ข้อมูล กวส.พร.
15,821 (มีเอกสำรแนบ)

สถำนพยำบำล สถำนพยำบำล
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

1,705

-1,168

ผู้ป่วยใน
4 รพ.หลัก

ผู้ป่วยใน
4 รพ.หลัก

6,687

-3,789

สถำนพยำบำล สถำนพยำบำล
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

522

-619

จำนวน รำยไตร 24,555 14,975 กวส.พร.
RC2. จำนวนผู้รับบริกำรในงำน
(มีเอกสำรแนบ)
มำส
บริกำรตรวจสุขภำพเพื่อกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ
100
N/A สน.นยพ.พร.
RC3. จำนวนงำนกำรให้บริกำรทำง จำนวน มำกกว่ำ รำยปี
6 งำน
กำรแพทย์ที่ขยำยขีดควำมสำมำรถ
(ยุทธศำสตร์)
จำนวน รำยปี
13
2 กวก.ศวก.พร./
RC4. จำนวนนวัตกรรมด้ำนกำร
KM พร.
บริกำรทำงกำรแพทย์ (service
innovation) เพื่องำนสวัสดิกำรสุขภำพ
ของ กรมแพทย์ทหำรเรือ
4
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3. ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

4. การให้
ความสาคัญ
กับ
ผู้รับบริการ

ชื่อตัวชี้วัด
RC5. จำนวนช่องทำงกำรให้บริกำร
ด้ำนสวัสดิกำรสุขภำพ ของ พร. ที่
เพิ่มขึ้น
RC6. สถำนพยำบำลของ ทร. ที่ได้รับ
กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
(จำนวน/ร้อยละ) (ยุทธศำสตร์)
RC7. สถำนพยำบำลปฐมภูมิ ทร. ที่
ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนที่กำหนด
(ยุทธศำสตร์)
RC8. อุบัติกำรณ์ไม่พึงประสงค์ในกำร
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงสถำนพยำบำลใน
ทร. (จำนวน/ร้อยละ)
RC9. จำนวนกำลังพล ทร.และ
ครอบครัวที่สำมำรถตอบรับกำรย้ำยมำ
เป็น ผู้ป่วยใน ในสถำนพยำบำล ทร.ใน
ระยะเวลำที่กำหนด (ยุทธศำสตร์)
RC10. ระดับควำมพึงพอใจในงำน
บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนสนับสนุน
ภำรกิจทำงทหำร
RC11. ระดับควำมพึงพอใจในงำน
บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนสวัสดิกำร
สุขภำพ จำแนกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยุทธศำสตร์)
RC12. ร้อยละควำมไม่พึงพอใจในงำน
บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนสวัสดิกำร
สุขภำพ จำแนกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยุทธศำสตร์)
RC13. จำนวนข้อร้องเรียนในงำน
บริกำรทำงกำรแพทย์
RC14. ร้อยละของกำรแนะนำให้ผู้อื่น
มำใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ใน รพ.หลัก
ของ ทร.

หน่วย ค่า
ความถี่
วัด เป้าหมาย
จำนวน

-

ผลตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ปี 59 เม.ย.60

รำยปี

สน.นยพ.พร.

ร้อยละ ร้อยละ
80

รำยปี

100%

100%

สน.นยพ.พร.

ร้อยละ ร้อยละ
100

รำยปี

11

11

กสส.พร.

ร้อยละ ลดลง รำยไตร
จำกเดิม มำส

0

0

ฝอ.พร./กผ.พร.

ร้อยละ > 80

รำยไตร
มำส

100

100

กสส.พร.

ร้อยละ

ปีละครั้ง

85

90

กผ.พร.

ร้อยละ > 80

ปีละ ๒
ครั้ง

86.50
86.40

84.84

กสส.พร.

ร้อยละ

ปีละ ๒
ครั้ง

0.83
7.33

1.23

กสส.พร.

เดิม 34

19

กสส.พร.

94.15

92.30

กสส.พร.

80

<5

จำนวน ลดลง ปีละ ๒
จำกเดิม ครัง้
ร้อยละ > 80 ปีละ ๒
ครั้ง
5
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หัวข้อผลลัพธ์

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วย ค่า
ความถี่
วัด เป้าหมาย

และผู้มีส่วน RC15. ร้อยละของกำรยินดีกลับมำรับ ร้อยละ > 80
ได้ส่วนเสีย บริกำรซ้ำใน รพ.หลัก ของ ทร.

ปีละ ๒
ครั้ง

ผลตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ปี 59 เม.ย.60
93.98
94.92

95.62

กสส.พร.

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
หน่วย ค่า
ความถี่
วัด เป้าหมาย
5. ขีด
RHR1.1: ร้อยละของบุคลำกรที่มีขีด ร้อยละ > 80 ปีละ 2 ครั้ง
ความสามารถ สมรรถนะเหมำะสมกับตำแหน่งงำน
(เม.ย. และ
และอัตรากาลัง
ต.ค.)
บุคลากร
6. บรรยากาศ RHR2.1: ร้อยละของบุคลำกรที่มี ร้อยละ > 70 ปีละ 1 ครั้ง
การทางาน ควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศกำร
(ต.ค.)
ทำงำน
7. การทาให้ RHR3.1 ร้อยละของบุคลำกรที่มี ร้อยละ > 70 ปีละ 1 ครั้ง
บุคลากรมี
(ก.ย.)
ควำมผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพัน
อัตรำ < 1.5 ปีละ 1 ครั้ง
RHR3.2: อัตรำกำรลำออกและ
(ก.ย.)
โอนย้ำยของบุคลำกร
หัวข้อผลลัพธ์

ชื่อตัวชี้วัด

8. การพัฒนา RHR4.1: ร้อยละของผู้บริหำรที่มีผล ร้อยละ > 60
บุคลากรและ ประเมินกำรปฏิบัติงำนในระดับดี
การพัฒนาผู้นา
ของ พร.
RHR4.2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีผล ร้อยละ > 60
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในระดับดี

6

ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ปี 59 เม.ย.60
N/A ยัง N/A ยัง
ไม่ได้
ไม่ได้
ข้อมูลจำก ข้อมูลจำก
กพ.ทร. กพ.ทร.

กพ.พร./
ฐำนข้อมูล
HRMISS

74.20 ใช้ 71.54

กพ.พร./
ฐำนข้อมูล
กพ.ทร.

เครื่องมือ
ประเมินคนละ
ฉบับกับ เม.ย.
60

65.00
1.20

ปีละ 2 ครั้ง N/A เริ่ม
(เม.ย. และ ใช้ระบบ
ต.ค.)
ประเมิน
ต.ค.60
ปีละ 2 ครั้ง N/A เริ่ม
(เม.ย. และ ใช้ระบบ
ต.ค.) ประเมิน
ต.ค.60

74.47 ผลกำรสำรวจ
ของ สน.บพ
ทบ.พร.
กพ.พร./
0.99
N/A เริ่ม
ใช้ระบบ
ประเมิน
ต.ค.60
N/A เริ่ม
ใช้ระบบ
ประเมิน
ต.ค.60

ฐำนข้อมูล
กพ.ทร.
กพ.พร./
ฐำนข้อมูล
HRMISS
กพ.พร./
ฐำนข้อมูล
HRMISS
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
หัวข้อผลลัพธ์
9. การนา
องค์การ

หน่วย ค่า
ความถี่
วัด เป้าหมาย
รำยปี
RL1.1 ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรบริหำร ร้อยละ 80
ยุทธศำสตร์
รำยปี
RL1.2 นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำด้ำน จำนวน กำรแพทย์ตำมพันธกิจ 4 ด้ำน
รำยปี
RL1.3 จำนวนรำงวัลที่ พร.ได้รับจำก จำนวน ทร. และหน่วยงำนภำยนอก
ชื่อตัวชี้วัด

ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ปี 59 เม.ย.60
84.78 N/A สน.นยพ.พร.
13

2

กวก.ศวก.พร.
,สน.นยพ.พร.

7

N/A

ฝอ.พร.,
สน.นยพ.พร.

(1.KM ทร.ประเภทกำรพัฒนำกำร
บริกำรที่เป็นเลิศในระดับดี 2559, 2.
ได้รับกำรรับรองคุณภำพบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ(PMQA)ในระดับพื้นฐำน ระดับ
หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วย
เฉพำะกิจกองทัพเรือปีพ.ศ. 2558, 3.
รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติรำงวัลกำร
พัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ, 4.รำงวัล
วิจัยจำก NECAST , 5.รำงวัลดีเด่น ผล
กำรตรวจรำชกำรของกรมจเรทหำรเรือ
ประจำปี งป.59, 6.Navy Pride 2559
คะแนนประเมินสูงสุด กลุ่มส่วน
สนับสนุนรำงวัลจำก คยน.ทร., 7.รำงวัล
จำก งำนประชุมวิชำกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินระดับชำติ ประจำปี 2559
สพฉ.)

10. การกากับ RL2.1 ผลกำรตรวจประเมินกำร
ดูแลองค์การ ควบคุมภำยใน, ผลกำรตรวจจำก
สตง. สตน.ทร.
11. กฎหมาย ยังไม่กาหนด
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
12. การ
RL4.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนทำง
ประพฤติปฏิบัติ วินัยที่ได้รับกำรแก้ไข

ไม่มี

-

ร้อยละ ร้อยละ
100
7

รำยปี

ผ่ำน

รำยปี

0

รอรับกำร ฝอ.พร.,
ตรวจ สน.นยพ.พร.

0

กพ.พร.
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หัวข้อผลลัพธ์

หน่วย ค่า
ความถี่
วัด เป้าหมาย
รำยปี
RL4.2. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ จำนวน = 0
ควำมไม่โปร่งใส จริยธรรม
ชื่อตัวชี้วัด

ตามหลักนิติ
ธรรม ความ
โปร่งใส และ
จริยธรรม
13. สังคมและ RL5.1 ตัวชี้วัดแสดงควำมรับผิดชอบ ยังไม่
ชุมชน
ต่อสังคม( เช่น กำรบำบัดน้ำเสีย, กำร ระบุ
จัดกำรพลังงำน, กำรป้องกันกำร
แพร่กระจำยเชื้อในอำกำศ )

-

รำยปี

ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ปี 59 เม.ย.60
0
0
กพ.พร.

อยู่ระหว่ำง อยู่ระหว่ำง
กำร
กำร
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

กบ.พร/
สน.นยพ.พร.

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
หัวข้อผลลัพธ์

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วย
ค่า
ความถี่
ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
วัด เป้าหมาย
ปี 59 เม.ย.60
14. ผลการ RF1.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
ร้อยละ 96/ระดับ 5 รำยไตร 96 47.19
กคป.พร.
ดาเนินการด้าน งบประมำณประจำปี (ยุทธศำสตร์)
มำส
งบประมาณ RF1.2 ผลประกอบกำรของ
N/A
อัตรำส่วน ≥ 5/ระดับ 5 รำยปี N/A
กคป.พร.
และการเงิน
หน่วยงำน พร. ที่มีเงินรำยรับ
สถำนพยำบำล(อัตรำส่วนระหว่ำง
กำไรสุทธิกับรำยได้สุทธิของเงิน
รำยรับสถำนพยำบำล) (ยุทธศำสตร์)
15. การเติบโต RF2.1 จำนวนงำน โครงกำรและ
จำนวน > 6 งำน รำยปี ๑๐๐ N/A ฝอ.พร. และ
สน.นยพ.พร.
นวัตกรรมกำรให้บริกำรทำง
กำรแพทย์ที่ขยำยขีดควำมสำมำรถ
(ยุทธศำสตร์)
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ยังไม่เข้าระบบ)
หัวข้อ
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด ค่า
ความถี่
ผลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
ปี 59 เม.ย.60
16. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
17. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
18. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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