
แบบรายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI   Template)

หัวขอรายงาน คําอธิบาย
๑ ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงาน
๒ หนวยวัด ระดับ
๓ น้ําหนัก 10
๔ คําอธิบาย ความพึงพอใจของผูรับบริการ  แบงออกเปน  3  ประเภทคือ  บุคคลภายใน  บุคคลภายนอก และ

บุคคลภายนอกและภายในรวมกัน
๕ สูตรการคํานวณ 1. นําความพึงพอใจแตละเดือนรวมกันหารดวยจํานวน  5  เดือน
๖ เ ก ณ ฑ ก า ร ใ ห

คะแนน
ระดับ 1 2 3 4 5
เกณฑ 70 75 80 85 90

๗ เงื่อนไข ชื่อหนวยงาน แหลงขอมูล
บุคคลภายนอก 

รพ
บุคคลภายใน รพ หมายเหตุ

แผนกผูปวยใน  บุคคลภายนอก
แผนกผูปวยนอก  บุคคลภายนอก
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  บุคคลภายนอก
แผนกคลอด  บุคคลภายนอก
แผนกฝากครรภ  บุคคลภายนอก
แผนกใหคําปรึกษา  บุคคลภายนอก
แผนก IC และจายกลาง  เจาหนาที่แผนกทันตกรรม  

เจาหนาที่กลุมการพยาบาล   
เจาหนาที่กลุมการเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน

แผนกทันตกรรม  บุคคลภายนอก
แผนกเภสัช  บุคคลภายนอก
แผนกเอกซเรย  บุคคลภายนอก
แผนกกายภาพ  บุคคลภายนอก
แผนกแพทยแผนไทย  บุคคลภายนอก
แผนกชันสูตร  บุคคลภายนอก
แผนกแพทย  บุคคลภายนอก
แผนกหองบัตร  บุคคลภายนอก
งานคอมพิวเตอร  บุคคลภายใน
งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน

 คิดจากผูรับบริการในคลินิก
60%  และ อสม                    



ผูสูงอายุ  40 %
งานประชาสัมพันธ  บุคคลภายใน
งานธุรการบริหาร  บุคคลภายใน
งานพัสดุ  บุคคลภายใน

งานการเงิน   คิดจากผูรับบริการภายในและ
ภายนอกอยางละเทา ๆ  กัน  คือ
เจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล  
50  %   ผูรับบริการภายนอก  
50 %

งานนโยบายและแผน  บุคคลภายใน
งานทรัพยากรบุคคล  บุคคลภายใน
งานซอมบํารุง  บุคคลภายใน
งานยานพาหนะขนสง
ผูปวย

 พยาบาลวิชาชีพ

งานยานพาหนะ
ราชการ

 บุคคลภายใน

งานเปล   คิดจากผูรับบริการภายในและ
ภายนอกอยางละเทา ๆ  กัน  คือ
เจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล  
50  %   ผูรับบริการภายนอก  
50 %

งานธุรการฝายการ  เจาหนาที่กลุมการพยาบาล
งานแมบาน   คิดจากผูรับบริการภายในและ

ภายนอกอยางละเทา ๆ กัน  คือ
เจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล  
5%ผูรับบริการภายนอก  50 %

๙ แหลงขอมูล งานทรัพยากรบุคคล
๑
๐

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล

เจาพนักงานธุรการดําเนินการสอบถามผูรับบริการของทุกหนวยงานจํานวนแบบประเมินความพึงพอใจ
รายเดือน   เดือนละ  20  ชุด   เทากันทุกหนวยงาน  สํารวจจากผูมารับบริการของงานนั้น ๆ  



๑
๑

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลข
โทรศัพท

ผูจัดเก็บขอมูล                            
พรอมหมายเลข
โทรศัพท







แบบรายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI   Template)

		

		หัวข้อรายงาน

		คำอธิบาย



		๑

		ตัวชี้วัด

		ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงาน



		๒

		หน่วยวัด

		ระดับ



		๓

		น้ำหนัก

		10



		๔

		คำอธิบาย

		ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  แบ่งออกเป็น  3  ประเภทคือ  บุคคลภายใน  บุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกและภายในรวมกัน



		๕

		สูตรการคำนวณ

		1.  นำความพึงพอใจแต่ละเดือนรวมกันหารด้วยจำนวน  5  เดือน



		๖

		เกณฑ์การให้คะแนน

				ระดับ

		1

		2

		3

		4

		5



		เกณฑ์

		70

		75

		80

		85

		90









		๗

		เงื่อนไข

				ชื่อหน่วยงาน

		แหล่งข้อมูล



		

		บุคคลภายนอก รพ

		บุคคลภายใน รพ

		หมายเหตุ



		แผนกผู้ป่วยใน

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกผู้ป่วยนอก

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกคลอด

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกฝากครรภ์

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกให้คำปรึกษา

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนก IC และจ่ายกลาง

		

		

		เจ้าหน้าที่แผนกทันตกรรม  เจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล   เจ้าหน้าที่กลุ่มการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน



		แผนกทันตกรรม

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกเภสัช

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกเอกซเรย์

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกกายภาพ

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกแพทย์แผนไทย

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกชันสูตร

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกแพทย์

		

		

		บุคคลภายนอก



		แผนกห้องบัตร

		

		

		บุคคลภายนอก



		งานคอมพิวเตอร์

		

		

		บุคคลภายใน



		งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

		

		

		คิดจากผู้รับบริการในคลินิก60%  และ อสม                    ผู้สูงอายุ  40 %



		งานประชาสัมพันธ์

		

		

		บุคคลภายใน



		งานธุรการบริหาร

		

		

		บุคคลภายใน



		งานพัสดุ

		

		

		บุคคลภายใน









		งานการเงิน

		

		

		คิดจากผู้รับบริการภายในและภายนอกอย่างละเท่า ๆ  กัน  คือเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล  50  %   ผู้รับบริการภายนอก  50 %





		งานนโยบายและแผน

		

		

		บุคคลภายใน



		งานทรัพยากรบุคคล

		

		

		บุคคลภายใน



		งานซ่อมบำรุง

		

		

		บุคคลภายใน



		งานยานพาหนะขนส่งผู้ป่วย

		

		

		พยาบาลวิชาชีพ



		งานยานพาหนะราชการ

		

		

		บุคคลภายใน



		งานเปล

		

		

		คิดจากผู้รับบริการภายในและภายนอกอย่างละเท่า ๆ  กัน  คือเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล  50  %   ผู้รับบริการภายนอก  50 %





		งานธุรการฝ่ายการ

		

		

		เจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล



		งานแม่บ้าน

		

		

		คิดจากผู้รับบริการภายในและภายนอกอย่างละเท่า ๆ กัน  คือเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล  5%ผู้รับบริการภายนอก  50 %











		๙

		แหล่งข้อมูล

		งานทรัพยากรบุคคล



		๑๐

		วิธีการจัดเก็บข้อมูล

		เจ้าพนักงานธุรการดำเนินการสอบถามผู้รับบริการของทุกหน่วยงานจำนวนแบบประเมินความพึงพอใจรายเดือน   เดือนละ  20  ชุด   เท่ากันทุกหน่วยงาน  สำรวจจากผู้มารับบริการของงานนั้น ๆ  





		๑๑

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด                       พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

		



		

		ผู้จัดเก็บข้อมูล                            พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

		























































































































































































