แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60
(รอบ 12 เดือน)
โรงพยาบาลตารวจ

คานา
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีแผนบริหารราชการของหน่วยงาน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งจะต้อง
กาหนดการติดตามประเมินผลเปูาหมายได้อย่างชัดเจน นั้น
เพื่อให้การบริหารงานด้านต่างๆของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
สอดคล้องกับนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที๑่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ โรงพยาบาลตารวจจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อสาหรับขับเคลื่อนการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรต่อไป
คณะทางานจัดทาและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจาปี โรงพยาบาลตารวจ
ตุลาคม 2560

สารบัญ
เรื่อง
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ความเป็นมาและความสาคัญ
แผนที่ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตารวจ
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตารวจเชิงรุกทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการในภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
79
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโรงพยาบาลตารวจสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๓ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี และมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี
ซึ่งจะต้องสอดคล้อง กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ โรงพยาบาลตารวจ และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาคาของบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60

ความสาคัญ
โรงพยาบาลตารวจ ได้จัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยได้นา
นโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี ความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ กลยุทธ์และหน่วยรับผิดชอบนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์
จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกปัจจุบันจนสามารถพบลักษณะสาคัญของ
รพ.ตร. และประมวลจากความเห็นของ ผู้บริหารระดับสูง ที่ให้ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการนา
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)มาปรับใช้ทาให้สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาที่
โรงพยาบาลตารวจมุ่งมั่นที่จะทาให้สาเร็จต่อไปในอนาคต ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถาบันการแพทย์ตารวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากล
เพื่อสุขภาพที่ดีของตารวจและประชาชน”
(World Class Medical Service for Excellent Health of Police and Civil)
พันธกิจ (Mission)
๑. เป็นฝุายอานวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สานักงานตารวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาแนะนา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของโรงพยาบาลตารวจและหน่วยงานในสังกัด
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะห์วิจัยทางการแพทย์
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์และค้นคว้าหาหลักฐาน
ซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาแพทย์ และนิติเวชศาสตร์ในบุคคลที่มีชีวิต ศพ เศษหรือส่วนของศพ
๕. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลตามความจาเป็นของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุขของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

๗.ให้การรักษาพยาบาลข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงานตารวจแห่งชาติ
รวมทั้งบุคคลในครอบครัวและประชาชน
๘.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เปูาประสงค์ (Goal)
๑. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
๓. ข้าราชการตารวจได้รับการดูแลสุขภาพทั่วประเทศ และต่อเนื่อง
๔. เพิ่มความศักยภาพของข้าราชการตารวจในการดูแลตนเองได้ทั้งภาวะเจ็บปุวย และภาวะปกติ
๕. เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
๖. มีผลงานวิจัยทางการแพทย์จากบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
๗. สังคมและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นต่อสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
๘. ยกระดับมาตรฐานบริการการรักษาพยาบาลเฉพาะทางให้มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ
๙. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
๑๐. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการทันต่อเหตุการณ์
๑๑. โรงพยาบาลตารวจเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค่านิยม (Core value)
“ทางานเป็นทีม บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล”
หรือที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมู่บุคลากรของโรงพยาบาลถึงความมุ่งมั่น เน้นย้า โดยผู้นาองค์กรที่ใช้
หลักการทางานสาหรับบุคลากรทุกส่วนใน รพ.ตร. โดย ยึดหลักการที่เรียกว่า “๔G” ได้แก่
๑) Good Team
๒) Good Heart
๓) Good Standard
๔) Good Governance

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เปูาประสงค์

: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
: ๑. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
: ๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น

กลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว และโอกาส
เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๒. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
๓. ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกเน้นการส่งเสริมปูองกันสุขภาพ ให้แก่ข้าราชการตารวจครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป ตอบสนองนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข
๔. เร่งพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตารวจในด้านต่าง ๆ และรักษามาตรฐานคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ HA, TQA, HPH, ประเมินมาตรฐานการพยาบาล และมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ISO
๑๕๑๘๙, มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๔ เป็นต้น
๕. พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้ได้มาตรฐาน
๖. พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการส่งต่อ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างเสริมสุขภาพตารวจเชิงรุกทั่วประเทศ
เปูาประสงค์
๓. ข้าราชการตารวจได้รับการดูแลสุขภาพทั่วประเทศ และต่อเนื่อง
๔. เพิ่มความศักยภาพของข้าราชการตารวจในการดูแลตนเองได้ทั้งภาวะ
เจ็บปุวย และภาวะปกติ
กลยุทธ์
๗. จัดทาแผนงาน/โครงการ การตรวจสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นแก่ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ
๘. ผลักดันให้ศูนย์รักษ์สุขภาพเป็นหน่วยงาน ตามโครงสร้างส่วนราชการ
๙. เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองทั้งภาวะเจ็บปุวย และภาวะปกติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการในภูมิภาค
เปูาประสงค์
๕. เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
๖. มีผลงานวิจัยทางการแพทย์จากบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
กลยุทธ์
๑๐. สนับสนุนการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพื่อการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลใน
ภาคพื้นเอเซีย
๑๑. พัฒนาหลักสูตรการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลและจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
๑๒. สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนการนาความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน และการบริการ
วิชาการแก่สังคม
๑๓. ได้รับการรับรองการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๑๔. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลตารวจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เปูาประสงค์

: พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
: ๗. สังคมและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นต่อสถาบันนิตวิิเวช
ทยา
โรงพยาบาลตารวจ

กลยุทธ์
๑๕. พัฒนางานด้านบุคลากร สนับสนุน และสร้างบุคลากรในด้านนิติเวชชั้นสูง มีเครื่องมือภาคสนามที่
มีการบูรณาการ
๑๖. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาสนับสนุนงานด้านนิติเวชศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถให้บริการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของ สตช. ได้
๑๗. พัฒนาฐานข้อมูลตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติเวชศาสตร์ด้านพันธุกรรม
๑๘. พัฒนาสถานที่ปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยพร้อม
ให้บริการ
๑๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ นต.รพ.ตร. ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมี
ธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศ
๒๐. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒๑. พัฒนาการให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ และด้านการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ระดับสากล
เปูาประสงค์
: ๘. ยกระดับมาตรฐานบริการการรักษาพยาบาลเฉพาะทางให้มีความเชี่ยวชาญ
สู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์
๒๒. สนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงสามารถรักษาโรคที่มี
ความซับซ้อน สู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent center)
๒๓. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปูาประสงค์
๙. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
๑๐. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการทันต่อเหตุการณ์
กลยุทธ์
๒๕. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลตารวจและทุกหน่วยงาน ให้มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศตาม
มาตรฐาน PMQA (Public Sector Management Quality Award) หรือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(๒๓). ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพ และรองรับภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยก่อสร้างอาคารให้เพียงพอและมีความคุ้มค่าในทาเลที่มีศักยภาพสูง
๒๗. พัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
โรงพยาบาลสี เขียว และกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
๒๘. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ
๒๙. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการเป็นคลังข้อมูล
สุขภาพได้มาตรฐานสากล
๓๐. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๑. บริหารจัดการงบประมาณ และการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการหารายได้จาก
สินทรัพย์ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก
๓๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน (ทางานเป็นทีม
บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : พัฒนาโรงพยาบาลตารวจสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เปูาประสงค์
: ๑๑. โรงพยาบาลตารวจเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
กลยุทธ์
๓๓. วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๔. เตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
๓๕. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๖. พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๗. ส่งเสริมการวิจัยและการลงพิมพ์ผลงานที่มีประโยชน์ทางการรักษาสมัยใหม่ พัฒนานวัตกรรมใน
ประเทศ เหมาะสมเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

แผนที่ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตารวจ
วิสัยทัศน์
ประสิทธิผล

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติงาน

“ เป็นสถาบันการแพทย์ตารวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากล เพื่อสุขภาพที่ดีของตารวจ และประชาชน”
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาการตรวจพิสูจน์
ทางนิติเวชศาสตร์ ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาระบบ
บริการสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
พัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

๒. ลดขั้นตอนและระยะ ๙. เพิ่มความสามารถใน ๑๒. สนับสนุนการวิจัย
เวลารอคอยฯ
การดูแลตนเองฯ
ทางการแพทย์ฯ
๓. ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกฯ
๖.พัฒนาระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินฯ

๑๙. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ให้คล่องตัว มีธรรมาภิบาลฯ
๒๑. พัฒนาการให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์
และด้านการแพทย์ฯครบวงจร

๒๒. สนับสนุนและ
พัฒนาหน่วยงานทาง
การแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญระดับสูงฯ

๒๙. พัฒนาระบบเทคโน
โลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการฯ
๓๒ .เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรฯ

๓๗. ส่งเสริมการวิจัยและ
การลงพิมพ์ผลงานที่มี
ประโยชน์ทางการรักษา
สมัยใหม่ฯ

๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ ๗. จัดทาแผนงาน /
การให้บริการผู้ปุวยนอก โครงการตรวจสุขภาพ
และผู้ปุวยในฯ
ข้าราชการตารวจ
๕. พัฒนาระบบบริการ
แพทย์แผนไทยฯ
๖.พัฒนาระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินฯ

๑๐. สนับสนุนการเป็น
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

๑๖. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑๗. พัฒนาฐานข้อมูลตรวจพิเศษด้านนิติเวช
ศาสตร์พันธุกรรม
๒๐. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องฯ

๒๒. สนับสนุนและ
พัฒนา
หน่วยงานทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูงฯ

๒๕. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ รพ.ฯ
๓๐. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อ สนับสนุนการ
บริการสุขภาพฯ
๓๑. บริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลังฯ

๓๓. วิเคราะห์และออก
แบบการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
๓๕. พัฒนาระบบการจัด
การความรู้ฯ

๑๑. พัฒนาหลักสูตรการ
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ฯ
๑๓.ได้รับการรับรองการ
พัฒนาระบบคุณภาพการ
ศึกษา
๑๔.จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ฯ

๑๕. พัฒนาด้านบุคลากร สนับสนุนและสร้าง
บุคลากรในด้านนิติเวชขั้นสูงฯ
๑๘. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
และเครื่องมือทางการแพทย์ฯ

๒๓. ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานและ
อัตรากาลังบุคลากรฯ
๒๔.ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ฯ

๒๖. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานฯ
๒๗. พัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ
๒๘. จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์

๓๔. เตรียมความพร้อม
และพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ
๓๖. พัฒนาระบบการจัด
การสารสนเทศ และการ
สื่อสารฯ

๔. เร่งพัฒนาระบบ
การพัฒนาองค์กร คุณภาพของ รพ.ตร.ฯ
Human Capital
Information
Capital
Organization
Capital
ค่านิยมองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างเสริมสุขภาพ
ตารวจเชิงรุก

๘. ผลักดันให้ศูนย์รักษ์
สุขภาพเป็นหน่วยงาน
ตามโครงสร้างส่วน
ราชการ

“ทางานเป็นทีม บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล” (4G)

๙

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐รอบ 12 เดือน
จานวนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลรวมโครงการ

จานวนโครงการตามแผนฯ

82

10

36

15

13

18

11

185

โครงการที่ดาเนินการแล้ว

56

5

26

15

5

16

9

132

อยู่ระหว่างดาเนินการ

9

4

8

-

3

1

-

25

ยังไม่ได้ดาเนินการ/ชะลอ
โครงการ

11

1

1

-

5

1

2

21

ยกเลิกโครงการ

6

-

1

-

-

-

-

7

๙

๑๐

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
เปูาประสงค์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หน่วยงาน
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร.
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.
กลุ่มงานตา รพ.ตร.
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานผู้ปุวยนอก รพ.ตร.
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานวิสัญญี รพ.ตร.
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร.
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร.
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.
ฝุายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร.
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
5
1
3
1
4
1
2
11
3
1
1
11
3
3
3
5
2
2
1
1
2
2
1
13
82

หมายเหตุ

๑๐

๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตารวจเชิงรุกทั่วประเทศ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หน่วยงาน
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร.
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร.
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร.
กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.
ฝุายส่งกาลังบารุง รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
1
1
2
1
1
1
3

หมายเหตุ

10

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการในภูมิภาค
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หน่วยงาน
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานตา รพ.ตร.
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร.
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
ฝุายธุรการกาลังพล บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
2
1
1
1
1
7
1
1
2
12
3
1
3

หมายเหตุ

36
๑๑

๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
ลาดับที่
1
2
3

หน่วยงาน
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
1
11
3

หมายเหตุ

15

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ระดับสากล
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หน่วยงาน
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.
กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.

โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
2
1
1
1
1
1
6

หมายเหตุ

13

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงาน

จานวนโครงการ
หมายเหตุ

ลาดับ
ที่
1
2
3

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
ฝุายซ่อมบารุง บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร.

1
1
1
๑๒

๑๓

4
5
6
7
8
9
10

ฝุายการเงิน บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

1
1
4
3
3
1
2
18

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโรงพยาบาลตารวจสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

หน่วยงาน
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานวิสัญญี รพ.ตร.
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
1
1
1
4
1
3

หมายเหตุ

11

๑๓

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑๔

๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
เปูาประสงค์ที่ 1เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว และโอกาสเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกเน้นการส่งเสริมปูองกันสุขภาพ ให้แก่ข้าราชการตารวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ตอบสนองนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตารวจในด้านต่าง ๆ และรักษามาตรฐานคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ได้แก่ HA, TQA, HPH, ประเมินมาตรฐานการ
พยาบาล และมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ISO ๑๕๑๘๙, มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๔ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการส่งต่อ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์ที่ 2 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
กลยุทธ์ที่ 2 ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

๑๕

๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
เปูาประสงค์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุกเน้น
การส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพ ให้แก่
ข้าราชการตารวจ
ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1

กร 10301 1.โครงการโรงพยาบาลส่งเสริม 1.จานวนพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
สุขภาพ สายกุมารเวชกรรม
การรับการอบรมเรื่องการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กด้านต่างๆมากกว่า
ร้อยละ80
2.บุคลากรทางการแพทย์ได้รับ
ความรู้ในการปูองกันโรคเรื่องวัคซีน
ร้อยละ 100

ไม่สามารถดาเนินการได้จึง
นาไปรวมกับโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิต
ซึง่ ดาเนินการในวันที่
๑๘-๑๙ ก.ค.๖๐

ขาดแคลน
บุคลากรทาง
การแพทย์
(แพทย์ลาคลอด
บุตร และลา
ศึกษาต่อ
จานวน ๓ ท่าน)

2

กร 10302 2. โครงการเครือข่ายสุขภาพ
มารดาและทารกเพื่อครอบครัว
ของเด็กและเยาวชน สายกุมาร
เวชกรรม

ไม่สามารถดาเนินการได้จึง
นาไปรวมกับโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิต
ทารกแรกเกิด ซึง่ ดาเนินการ
ในวันที่ 11 ส.ค.๖๐

ขาดแคลน
บุคลากรทาง
การแพทย์
(แพทย์ลาคลอด
บุตร และลา
ศึกษาต่อ
จานวน ๓ ท่าน)

3

กร 10303 โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพ 1.จานวนบุคลากรทางการแพทย์ผ่าน
NDDC กับการพัฒนาคุณภาพ การอบรมการส่งเสริมสุขภาพ NDDC
ชีวิตเด็กไทย
มากกว่าร้อยละ 85
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
และผ่านเกณฑ์วัดผล ร้อยละ 80

ไม่สามารถดาเนินการได้จึง
นาไปรวมกับโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิต
ซึง่ ดาเนินการในวันที่ ๑๘๑๙ ก.ค.๖๐

ขาดแคลน
บุคลากรทาง
การแพทย์
(แพทย์ลาคลอด
บุตร และลา
ศึกษาต่อ
จานวน ๓ ท่าน)

1.ทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า
2,000 กรัม ได้รับการติดตาม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ที่อายุ 18 เดือนร้อยละ 100
2.อัตราการเกิดภาวะ ROP (โรคจอ
ประสาทตาผิดปกติ)ในทารกน้าหนัก
น้อยกว่า 2000 กรัม น้อยกว่าร้อย
ละ2

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานกุมารเวช
กรรม รพ.ตร.

๑๖

๑๗

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

4

กร 10304 โครงการส่งเสริมสุขภาพใน
กลุ่มธาลัสซีเมีย

5

กร 10305 โครงการอบรมหลักสูตร
ความก้าวหน้าเรื่องนมแม่

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.กลุ่มเปูาหมายเข้ารับการอบรม
มากกว่า ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
และผ่านเกณฑ์วัดผล ร้อยละ 80

ดาเนินการเมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๐ -ขาดแคลน
และ ๗ เม.ย.๖๐
บุคลากรทาง
การแพทย์
-นาโครงการมา
เปลี่ยนเป็น
โครงการอบรม
ความก้าวหน้า
เรื่องนมแม่ ผล
การดาเนินการ
จึงไม่ตรงกับค่า
เปูาหมาย
1.บุคลากรที่ดูแลทารกปุวยและทารก -ดาเนินการเมื่อ ๑๓ ม.ค.
-ขาดแคลน
เกิดก่อนกาหนด ผ่านการอบรมการ ๖๐ ณ ห้องตรวจโรคกุมาร บุคลากรทาง
ให้นมแม่ ร้อยละ 100
เวชกรรม ตึก ฉกร.ชั้น ๑
การแพทย์
2.อัตราการได้รับนมแม่ในทารกปุวย -ผู้มารับบริการพึงพอใจ
-นาโครงการมา
และทารกเกิดก่อนกาหนดมีอายุ 6
มากกว่า ๘๐%
เปลี่ยนเป็น
เดือน มากกว่าร้อยละ 30
-เด็กและพ่อแม่ได้รับความรู้ โครงการ
ฉลาดสมวัย
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก ผลการ
ดาเนินการจึงไม่
ตรงกับค่า
เปูาหมาย

๑๗

๑๘

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งพัฒนา
ระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาลตารวจใน
ด้านต่าง ๆ และรักษา
มาตรฐานคุณภาพ
อย่าง ต่อเนื่อง ได้แก่
HA, TQA, HPH,
ประเมินมาตรฐานการ
พยาบาล และ
มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ ISO
๑๕๑๘๙, มาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์
๒๕๕๔ เป็นต้น

ลาดับ รหัสโครงการ
6

7

8

กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอกและ
ผู้ปุวยในให้มีความ

9

โครงการ/วัตถุประสงค์

จส 10101 โครงการอบรมกลุ่มจิตบาบัด
ผู้ปุวยโรคทางกายและทางจิตใจ
อย่างมีประสิทธิผลสาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
จิตบาบัดเพิ่มขึ้น(pre-test/posttest)หลังจากการเข้าร่วมอบรมร้อย
ละ 80
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานร้อยละ 70 (ประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหลังจากการ
ฝึกอบรม 3 เดือน)
ชค 10401 โครงการปรับปรุงระบบคุณภาพ 1.การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลระบบ
การบริการ POCT
การบริการด้วย POCT (ประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล นักเทคนิค
การแพทย์)
2.ขึ้นทะเบียนPOCTทุกเครื่อง
3.ดาเนินการจัดติดตาม คุณภาพ
POCT
4.ประเมินผลค่าเปูาหมาย
POCT ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพ
ร้อยละ 80
ชค 10402 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสู่ การได้รับการรับรองค่าเปูาหมาย
ระดับสากล (ISO 15189)
ทุกห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรอง
1.จัดอบรมมาตรฐาน
2.ดาเนินการตามมาตรฐาน
3.ยื่นเอกสารเรื่องการรับรอง
4.รับผลการประเมิน
ชค 10103 โครงการเทคนิคการแพทย์
จานวนการให้ข้อมูล/คาปรึกษาทาง
สัมพันธ์ (รองรับอาคาร A)เพื่อ เทคนิคการแพทย์
1. เพิ่มศักยภาพของนักเทคนิค ค่าเปูาหมาย
การแพทย์
ร้อยละการให้คาปรึกษา 85 ราย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
กลุ่มจิตบาบัดเพิ่มขึ้น(pretest/post-test)หลังจากการ
เข้าร่วมอบรมร้อยละ 81.50
2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานร้อยละ
85.70

-

รอห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการยัง
รพ.ตร. ได้รับการรับรอง
ไม่ได้ย้ายสถานที่
มาตรฐาน ISO 15189:2012
ทางานไปยัง
อาคารมหาภูมิพล
ราชานุสรณ์ 88
พรรษาภายใน
ปีงบประมาณ
2560

ดาเนินการเสร็จสิ้น
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

-

ได้มีการวางแผนเตรียมการ
ดาเนินการแล้ว เมื่อย้ายขึ้น
อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์
88 พรรษา และได้รับหมายเลข

ห้องปฏิบัติการยัง
ไม่ได้ย้ายสถานที่
ทางานไปยัง
อาคารมหาภูมิพล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานจิตเวชและ
ยาเสพติด รพ.ตร.

กลุ่มงานชีวเคมี
รพ.ตร.

๑๘

๑๙

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

คล่องตัวรวดเร็วและ
โอกาสเข้าถึงอย่างเป็น
ธรรม

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

2. ให้ผู้ใช้บริการรับทราบข้อมูล (ทางเทคนิคการแพทย์)
ในการมาใช้บริการของทาง
ห้องปฏิบัติการ

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งพัฒนา
ระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาลตารวจใน
ด้านต่าง ๆ และรักษา
มาตรฐานคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่
HA,
TQA, HPH, ประเมิน
มาตรฐานการพยาบาล
และมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ
ISO
๑๕๑๘๙, มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์
๒๕๕๔ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุกเน้นการ
ส่งเสริมปูองกันสุขภาพ
ให้แก่ข้าราชการตารวจ
ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข

10

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุกเน้น
การส่งเสริมปูองกัน

12

11

ต 10401

โครงการสรุปเวชระเบียน และ
ส่งคืนภายในกาหนดระยะเวลา
7 วัน

ผลการดาเนินการ
โทรศัพท์ใหม่ สามารถ
ดาเนินการได้ทันที

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ราชานุสรณ์ 88
พรรษาภายใน
ปีงบประมาณ
2560

อัตราการสรุปเวชระเบียนและส่งคืน
ระยะเวลาที่
กาหนด 7 วัน 100 ละ 100

ยอดรวม 328 ราย ส่งคืนเกิน 1.จักษุแพทย์
กลุ่มงานตา รพ.ตร.
กาหนด 26 ราย
เจ้าของไข้สรุป
(คิดเป็น ร้อยละ 8)
เวชระเบียนช้า
หรือ ลงข้อมูลไม่
สมบูรณ์
2.เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ในบาง
หน่วยงาน
ดาเนินการจัดส่ง
เวชระเบียนไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กาหนด
ทต.10302 โครงการตรวจและให้บริการทัน ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
กลุ่มงานทันตกรรม
ดาเนินการเสร็จสิ้น รอ
ตกรรมแก่ข้าราชการตารวจ
หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องมีความพึง รายงานผลสารวจความพึง
รพ.ตร.
ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของ พอใจต่อการให้บริการของกลุ่มงาน พอใจผู้ปุวยนอกของกลุ่ม
(รายงาน ตร.)
ข้าราชการตารวจตามนโยบาย ทันตกรรม
งานทันตกรรม
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

ทต.10305 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน ร้อยละ 100 ของจานวนเด็กใน
ดาเนินการเสร็จสิ้น
เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บริการ คลินิกเด็กดีและเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กที่
ของโรงพยาบาลตารวจอย่าง
สมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาล

- จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับ
๑๙

๒๐

กลยุทธ์
สุขภาพ ให้แก่
ข้าราชการตารวจ
ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์
ครอบคลุม

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
ตารวจ ได้รับการตรวจ แนะนาทันต
สุขภาพและได้รับทันตกรรมปูองกัน
อย่างเหมาะสม

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
การสุ่มตรวจมี กลุ่มงานทันตกรรม
จานวนน้อยอาจ รพ.ตร.
ปัญหา/อุปสรรค

ไม่เป็นตัวแทนที่
ดีของกลุ่ม
ประชากร
-ปรับเปลี่ยน
สถานที่และ
ตารางการ
ทางานของกลุ่ม
งานกุมารเวช
กรรมและกลุ่ม
งานทันตกรรมมี
ผลกระทบต่อ
จานวนเด็กที่
ตรวจได้ในแต่
ละวัน ใน
อนาคตควร
ประสานงานกัน
อย่างใกล้ชิด
มากขึ้นในจุดนี้
ระหว่างกลุ่ม
งานฯ

๒๐

๒๑

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็วและ
โอกาสเข้าถึงอย่างเป็น
ธรรม

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

13

ทต.10404 โครงการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อ
ความปลอดภัยในมาตรฐาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการทันตกรรมแก่ผู้ปุวย

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลต่างๆ HA และHPH
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยในการมารับบริการทันตก
รรมมากกว่าร้อยละ 80

14

ทต.10406 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
รักษาและการบริการในคลินิก
ทันตกรรม

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลต่างๆ HA และHPH
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยในการมารับบริการทันตก
รรมมากกว่าร้อยละ 80

15

ผน 10101 โครงการจัดทาชุดปฏิบัติงาน
ของแพทย์และพยาบาลในห้อง
ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

16

พบ.10101 จัดหาเครื่องล้าง อบแห้ง และ
ทาลายเชื้อโรค ระบบอัตโนมัติ
Cart Washer Disinfector
พบ.10102 ปรับปรุงระบบน้า RO สาหรับ
จ่ายให้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค และ
เครื่องล้างฆ่าเชื้อโรค

1.ไม่เกิดข้อร้องเรียนในการมารับ
บริการและติดต่อ
2.เกิดความพึงพอใจสาหรับ
ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
1 เครื่อง

17

1 งาน

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

-ดาเนินการต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณต่อไปเพื่อ
เตรียมพร้อมในการรับการ
ประเมิน
-อัตราการติดเชื้อโดยไม่ได้
คาดการณ์ = ร้อยละ 0
ดาเนินการเสร็จสิ้น
-ทันตแพทย์ทุกคนในกลุ่ม
งานได้รับการอบรมฯ และมี
การปรับปรุงวิธีในการ
ทานายอายุทางทันตกรรม
ตามมาตรฐาน
-มีทันตแพทย์ของกลุ่มงานฯ
สอบผ่านอนุมัติบัตรสาขานิติ
ทันตวิทยาในปีนี้ทั้งสิ้น ๗
คน
ดาเนินการเสร็จสิ้น

ชะลอการดาเนินการ

ชะลอการดาเนินการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

-

ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

กลุ่มงานผู้ปุวยนอก
รพ.ตร.

กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.

๒๑

๒๒

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็วและ
โอกาสเข้าถึงอย่างเป็น
ธรรม

ลาดับ รหัสโครงการ
18
19
20
21

โครงการ/วัตถุประสงค์

พบ.10103 จัดหาเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์
ด้วยระบบสั่นสะเทือน
Ultrasonic Cleanser
พบ.10104 จัดหารถ Electromotive แบบ
นั่งขับ(พร้อมตู้)

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1 เครื่อง

๑๐๐

-

2 คัน

๐

ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
-

พบ.10105 จัดหารถ Electromotive แบบ
2 คัน
นั่งขับ(พร้อมตู้)
คสส.
โครงการ ตารวจรุ่นใหม่
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
10106 ห่างไกลโรคเอดส์ (จานวน 800 ฝึกอบรมมีความรู้เรื่องโรคเอดส์,
คน)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ปูองกันเพิ่มขึ้น

๑๐๐

๑.ร้อยละ ๙๘ ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
โรคเอดส์โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการปูองกัน
เพิ่มขึ้น
๒.ร้อยละ ๙๖ ของผู้เข้ารับการ
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรม ความเข้าใจ ในการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในโครงการฯ
เลือกใช้ และการใช้ถุงยาง
อยู่ในระดับดีขึ้น
อนามัยเพิ่มขึ้น
๓.ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจในเนื้อหา
สาระการอบรม และเห็นควรให้
ดาเนินการอบรมต่อเนื่องทุกปี

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.

๒๒

๒๓

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ
22

23

คสส.
10107

ศพด.
10108

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการการปูองกันหลังสัมผัส
ในบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุ
สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติ
หน้าที่ (จานวน 120 คน)

โครงการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการดูแลผู้ถูกละเมิด
ทางเพศและผู้ปุวยคดี
(จานวน 160 คน)

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

1.หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรม ๑.พัฒนาความรู้เรื่องโรคเอดส์
การปูองกันการติดเชื้อ HIV
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ปูองกันการติดเชื้อ HIV หลังสัมผัสฯ
ตารวจ ได้มกี ารจัดอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70
2.ผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าประสิทธิผล เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจ
และความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมาก เกี่ยวกับโรคเอดส์และการ
ปูองกันการติดเชื้อ HIV จาก
ว่าร้อยละ 80
การเกิดอุบัติเหตุ ฯ จาการ
3.ไม่มีบุคลากรของโรงพยาบาล
ปฏิบัติหน้าที่ในชื่อเรื่อง
ตารวจ ติดเชื้อ HIV จากการสัมผัส
“ทางานอย่างไร ปลอดภัย
เลือดและสารคัดหลั่งของผู้ปุวยจาก
ห่างไกล (เอดส์)”
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่
๒.ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดับ
ดี-ดีมาก ร้อยละ 80
3.เด็กและสตรีที่ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงที่มาใช้บริการที่ศูนย์พึ่งได้/
ชันสูตร รพ.ตร.ได้รับการดูแลจาก
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 100

การฝึกอบรมมีความคุ้มค่า
ร้อย ละ ๑๐๐ นามาใช้ในการ
ทางานจริง ได้เห็น
ความสาคัญของการปูองกัน
และดูแลตนเองมากขึ้น
๓.ไม่มีบุคลากรสัมผัสเลือดและ
สารคัดหลั่งของผู้ปุวยจาก
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่
๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในระดับ ดี – ดี
มาก ร้อยละ ๙๐.๖๙
๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อการฝึกอบรม
โดยรวม อยู่ในระดับ ดี – ดี
มาก ร้อยละ ๙๕.๓๑
๓. เด็กและสตรีที่ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงที่มาใช้
บริการ ร้อยละ ๑๐๐

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

-

๒๓

๒๔

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุกเน้น
การส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพ ให้แก่
ข้าราชการตารวจ
ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็วและ
โอกาสเข้าถึงอย่างเป็น
ธรรม
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26

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์แก่เด็กและสตรีที่ถูก
กระทารุนแรง (จานวน 1,200
คน)
พบ 10310 โครงการวัยรุ่น วัยเรียน รู้เลี่ยง
ไม่เสี่ยงเอดส์(จานวน 400 คน)

ผู้รับบริการได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมาตรวจที่ ศพด./ชันสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวนผู้
เข้ารับบริการทั้งหมด
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรค
เอดส์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการ
ปูองกันการติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผู้รับบริการได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ๑๗๕๐
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของผู้มา
รับบริการทั้งหมด
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เรื่องโรคเอดส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๕
2ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เรื่องการปูองกันการติดเชื้อ
เอดส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๕
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
จานวนผู้เข้ารับการอบรม ๔๙๘
คน

-

พบ 10111 โครงการ ตารวจตรวจรัก
(ค่าเปูาหมาย ๑๕๐ คน)

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ ๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
เข้าใจเรื่องโรคเอดส์และวิธีการ
และวิธีการปูองกันการติด
ปูองกันการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่
เชื้อเพิ่มมากขึน้ ร้อยละ
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๙๔.๖๗
๒. ผู้เข้ารับการอบรมสมัครใจเจาะ
เลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี ไม่น้อย ๒. ผู้เข้ารับการอบรมสมัคร
เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ
กว่า ร้อยละ ๗๐
เอชไอวีไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
๘๐
ในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อย ๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
ละ ๘๐
พอใจในระดับมากขึ่นไป

ศพด.
10109

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- นักเรียน ขอให้ กลุ่มงานพยาบาล
ขยายระยะเวลา รพ.ตร.
การอบรม
- ต้องรอเวลาเด็ก
เปิดเทอมและไม่มี
ชั่วโมงเรียนอื่น
อาจทาให้การจัด
โครงการไม่ทันใน
เวลาที่กาหนด

-

ร้อยละ ๙๒
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑๕๐
คน
๒๔

๒๕

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งพัฒนา
ระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาลตารวจใน
ด้านต่าง ๆ และรักษา
มาตรฐานคุณภาพ
อย่าง ต่อเนื่อง ได้แก่
HA, TQA, HPH,
ประเมินมาตรฐานการ
พยาบาล และ
มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ ISO
๑๕๑๘๙, มาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์
๒๕๕๔ เป็นต้น

ลาดับ รหัสโครงการ
27

โครงการ/วัตถุประสงค์

พย 10401 โครงการ พัฒนาความพร้อม
สาหรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกด้านเซลล์วิทยาทางนรี
เวชวิทยา (โครงการต่อเนื่อง)

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด : เปูาหมาย
1. ระบบการให้บริการ และ
ห้องปฏิบัติการด้านเซลล์วิทยาและนรี
เวชวิทยา พร้อมสาหรับการตรวจ
ประเมินเพื่อรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ด้านเซลล์วิทยาทางนรีเวช
วิทยา
2. พยาธิแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
(นักเซลล์วิทยา) ผ่านการดูงานหน่วย
เซลล์วิทยาในโรงพยาบาลหรือสถาบัน
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จานวน 2
แห่ง
3.นักเซลล์วิทยาผ่านการรองรับ
มาตรฐานจากสมาคมเซลล์วิทยาแห่ง
ประเทศไทย และราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์แห่ง ประเทศไทย 100%
4. สามารถรายงานการตรวจวินิจฉัย
ทางเซลล์วิทยาได้ภายใน 5 วันทาการ
เปูาหมาย
1.การตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยา
ทางนรีเวชวิทยาได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามข้อกาหนดของสมาคม
เซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย และราช
วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
2.ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาได้รับการ
พัฒนาให้มีมาตรฐานตรงตาม
ข้อกาหนดของสมาคมเซลล์วิทยาแห่ง
ประเทศไทย และราชวิทยาลัยพยาธิ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. นักเซลล์วิทยาผ่านการรับรอง 1. อุปกรณ์ในการ กลุ่มงานพยาธิ
มาตรฐานจากสมาคมเซลล์วิทยา ปฏิบัติงานด้าน
วิทยา รพ.ตร.
ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

แห่งประเทศไทย 100%
2. พยาธิแพทย์และ
นักวิทยาศาสตร์ (เซลล์วิทยา)
ผ่านการอบรมเซลล์วิทยาที่จัด
โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทยและสถาบัน ,
โรงพยาบาลต่างๆ เช่น
- ประชุมวิชาการ ThaiJapanese workshop in
diagnostic cytopathology
- Basic liquid based
cytology
&
cell
morphology of sure path
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เซลล์วิทยาวินิจฉัยในตัวอย่าง
Gyne และ Non-Gyne by
cell prep และการดูงานหน่วย
เซลล์วิทยาในโรงพยาบาลหรือ
สถาบันที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
3. ผลการตรวจวินิจฉัยทาง
พยาธิวิทยา รายงานได้ภายใน 5
วัน ทาการ
4. ระบบการให้บริการ และ
ห้องปฏิบัติการด้านเซลล์วิทยา
และนรีเวชวิทยา เพื่อรับประกัน
คุณภาพภายนอกด้านเซลล์

เซลล์วิทยาไม่
เพียงพอ
2. พื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอและยังมี
ข้อจากัดในเรื่อง
พื้นที่ เมื่อ
พิจารณาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์และสมาคม
เซลล์วิทยา.

๒๕

๒๖

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

แพทย์แห่งประเทศไทย
3. สร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางด้านเซลล์วิทยาทาง
นรีเวชวิทยากับบุคลากรของ
หน่วยงานภายนอก รพ.ตารวจ
4. มีระบบการให้บริการ และ
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาทางนรีเวช
วิทยาที่พร้อมสาหรับการประกัน
คุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาทาง
นรีเวชวิทยา

วิทยาทางนรีเวชวิทยา อยู่
ระหว่างดาเนินการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องสถานที่และ
อุปกรณ์เครื่องมือ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๒๖

๒๗

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม
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กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม
กลยุทธ์ที่ 2
ลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การรอคอยสร้างความ
พึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุกเน้น
การส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพ ให้แก่

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ
1. รับมอบเครื่องมือแล้ว 1
รายการ ส่วนที่เหลืออีก 1
รายการรอส่งมอบ
2. กาลังดาเนินการคัดเลือก
บริษัทน้ายา และจัดเตรียม
สถานที่

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ต้องมีการ
กลุ่มงานพยาธิ
ปรับปรุงสถานที่ที่ วิทยา รพ.ตร.
ปัญหา/อุปสรรค

พย 10402 เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยใน
ระดับอณูชีวโมเลกุล (Viral
load HIV , HBV และ HCV

1.งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิ
วิทยา รพ.ตร. สามารถให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยในระดับอณูชีวโมเลกุล
(Viral load HIV , HBV และ HCV
ในผู้ปุวยที่เข้ารับบริการตรวจที่
รพ.ตร. ได้ 100 %

29

รส 10101 โครงการดูแลแบบองค์รวม(Be
Holistic Care)

อัตราผู้เข้ารับบริการที่ตรวจพบความ งดดาเนินการ
ผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยทาง
รังสีเพิ่มเติมตามแนวทางที่กาหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

-

30

รส 10202 โครงการ Be earlier and
faster

อุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียน
งดดาเนินการ
ผู้รับบริการได้รับการตรวจพิเศษล่าช้า
จากเวลานัดตรวจเกินกว่า 1 ชั่วโมง
เป็น 0

-

31

รส 10303 โครงการ We Care

เปูาหมาย
งดการดาเนินการ
ข้าราชการตารวจ และลูกจ้างประจา
สังกัด ตร. ในเขต กทม. และ
ปริมณฑลที่เข้าตรวจสุขภาพประจาปี

จะปฏิบัติงานที่
อาคาร
มหาภูมิพลราชา
นุสรณ์ 88
พรรษา ชั้น 6 ซึ่ง
ปัจจุบัน
ยังไม่มีกาหนดแล้ว
เสร็จ

กลุ่มงานรังสีวิทยา
รพ.ตร.

เนื่องจากไม่ได้รับ
มอบภารกิจใน
การตรวจสุขภาพ
ข้าราชการตารวจ
๒๗

๒๘

กลยุทธ์
ข้าราชการตารวจ
ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

และบุคลากร ใน
สังกัด ตร. จึงไม่
สามรถ
ดาเนินการได้ใน
ปีงบประมาณนี้
32

วส 10101 โครงการจัดตั้งหน่วยระงับปวด

1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๑. อัตราความพึงพอใจของ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผู้รบั บริการร้อยละ ๘๘
2.ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นในระดับปานกลาง

กลุ่มงานวิสัญญี
๑. เครื่องมือ
ทางการแพทย์ วิทยา รพ.ตร.
บางชนิด ต้องใช้
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นจึง
ทาให้ต้องรอ
เวลาในการ
ให้บริการ เช่น
เครื่องถ่ายภาพ
เอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป
(Fluoroscopy)

๒๘

๒๙

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

33

วฟ 10101 โครงการ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 1.เตรียมบุคลากรให้ได้รับการอบรม
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
มากกว่า 80 %
2.จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์
อาคาร A

-บุคลากรได้รับการอบรม
จานวน 19 คน จาก 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.60 %
-ดาเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ
24 รายการอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 5 รายการ

-จากนโยบายที่
ไม่ให้ลูกจ้าง
ชั่วคราว(สห
วิชาชีพ) เบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมทาให้
จานวนผู้ได้รับ
การอบรมไม่ได้
ตามเปูาหมาย
-เนื่องจากความ
ล่าช้าในการ
ดาเนินการ
อาคารA จึงต้อง
ชะลอการจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์
ในรายการที่ต้อง
ติดตั้งกับอาคาร

34

ศย 10101 โครงการ จัดการอบรมแพทย์
ประจาบ้านศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้นปีที่
1 ก่อนการให้บริการ

-จัดการอบรมแล้วเมื่อ
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560
โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้

-

-อัตราการเข้าอบรมมากกว่าร้อยละ
90
-ผ่านการทดสอบ Per-test มากว่า
ร้อยละ 90
-ผ่านการทดสอบ Post-test มากว่า
ร้อยละ 90
-ผ่านการทดสอบ Post-test มากว่า
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฟื้นฟู รพ.ตร.

กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ตร.

๒๙

๓๐

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

-เนื่องจากในปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560 กลุ่มงาน
ศัลยกรรม รพ.ตร.
ได้จัดการประชุม
วิชาการจานวน
หลายงาน ทั้งการ
ประชุมภายใน
และภายนอกซึ่ง
เป็นระดับ
นานาชาติ
ประกอบกับ
บุคลากรมีภาระ
งานเป็นจานวน
มาก จึงทาให้
เตรียมการประชุม
วิชาการประจาปี
ไม่ทัน
-จัดการอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 78 กันยายน 2560 โดยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๓5

ศย 10102 โครงการ ประชุมวิชาการ
ประจาปีกลุ่มงานศัลยกรรม

-อัตราการเข้าประชุมบุคลากรทางการ -งดจัดการประชุม
แพทย์ร้อยละ 80
-ผ่านการทดสอบPer-test มากว่าร้อยละ
70
-ผ่านการทดสอบPost-test มากว่าร้อยละ
70
-อัตราการผ่านเกณฑ์Post-test มากว่า
ร้อยละ 80
-บุคลากรทางการแพทย์สามารถนา
ความรู้การอบรม ไปต่อยอดทางด้าน
การดูแลผู้ปุวยเฉพาะทางศัลยกรรม
อย่างเหมาะสม

36

ศย 10103 โครงการ อบรมการพยาบาลด้าน
การดูแลแผลอย่างเหมาะสม
“Wound Care and Ostomy
Care”

-อัตราผู้ปุวยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนใน
การดูแลทวารเทียมน้อยกว่าร้อยละ
10
-อัตราผู้ปุวยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนใน
การดูแลแผลเรื้อรังน้อยกว่าร้อยละ 10
-ผ่านการประเมินPer-test มากว่าร้อยละ
70
-ผ่านการประเมินPost-test มากว่าร้อยละ
70
-อัตราการผ่านเกณฑ์Post-test มากว่าร้อย
ละ 80

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ตร.

๓๐

๓๑

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ
37

38

39

โครงการ/วัตถุประสงค์

ศย 10104 โครงการ รู้เท่าทันมะเร็งลาไส้
ใหญ่และทวารหนัก
“Colorectal Cancer
Survival”

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

-อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมมากกว่าร้อยละ 80
-อัตราการเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป
มากกว่าร้อยละ 90
-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
ทวารเทียมน้อยกว่าร้อยละ 10
-การประเมิน Per-test และ Posttest
ศย 10105 โครงการ คัดกรองและ
-อัตราการวินิจฉัยรอยโรคที่ก่อให้เกิด
วินิจฉัยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และ มะเร็งลาไส้ใหญ่ เช่น ติ่งเนื้อลาไส้
ทวารหนัก
ใหญ่ และทาการรักษาอย่างเหมาะสม
-อัตราการวินิจฉัยการเกิดมะเร็งลาไส้
ใหญ่ระยะเริ่มแรกและทาการรักษา
อย่างเหมาะสม
-อัตราการวินิจฉัยและทาการรักษา
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ก่อนเกิดภาวะ
ลุกลามของโรคดีขึ้น
-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
ประมาณ 1,700 รายต่อปี
ศย
10106

โครงการ จัดการอบรมแพทย์
ประจาบ้านศัลยกรรม ชั้นปีที่14 เพื่อฝึกเย็บต่อลาไส้และเส้น
เลือดในสัตว์

ผลการดาเนินการ
-จัดการอบรมแล้วเมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2560 โดย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ตร.
ได้ดาเนินการแล้ว โดยจัด
กิจกรรม การตรวจคัดกรองและ
วินิจฉัยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และ
ทวารหนักในกลุ่มเสี่ยง เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
แทนการจัดกิจกรรมออกหน่วย
เพื่อตรวจสุขภาพตารวจ ณ
กองบัญชาการต่างๆ

-มีกาหนดจัดการอบรม
- อัตราแพทย์เข้าอบรมโครงการ
วันที่ 28 กันยายน 2560
มากกว่าร้อยละ 90
- ผ่านการประเมิน Pre-test ร้อยละ
90
- ผ่านการประเมิน Post-test ร้อยละ
90
- อัตราการผ่านเกณฑ์ Post-test
มากกว่าร้อยละ 80

-

-

๓๑

๓๒

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ
40

41

42

โครงการ/วัตถุประสงค์

ศย 10107 โครงการ จัดอบรมแพทย์ประจา
บ้านศัลยกรรม ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อ
ฝึกความชานาญในการผ่าตัดผ่าน
กล้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

-จัดการอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2560
โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้

-

-จัดการอบรมแล้วเมื่อ
วันที่ 11-12 กันยายน 2560
โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้
-ผลการนาเสนองานพัฒนาคุณภาพกลุ่ม -งดดาเนินการ
งานศัลยกรรม
-ผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตร
หรือใบประกาศคุณวุฒิ
-ประสิทธิภาพการนาเสนอติดตาม
วางแผนงานพัฒนาคุณภาพกลุ่มงาน
ศัลยกรรมและโรงพยาบาลตารวจ

-

-ผู้เข้ารับการอบรม ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในการฝึกปฏิบัติการผ่าตัดผ่าน
กล้องในสัตว์โดยวิทยากรปฏิบัติการ
-ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการสอบอย่างน้อยร้อยละ 80
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
มากกว่า ร้อยละ 80
ศย 10108
-เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ปุวย
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ระยะสุดท้าย
ดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง
ศย 10109 โครงการ เพิ่มศักยภาพ
คณะทางานพัฒนาคุณภาพกลุ่ม
งานศัลยกรรม

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-เนื่องจากในปี
งบประมาณ พ.ศ. กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ตร.
2560
โรงพยาบาล
ตารวจ ได้มีการจัด
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
จานวนหลายครั้ง
และทางกลุ่มงาน
ศัลยกรรม รพ.ตร.
ได้ส่งบุคลากร
ด้านงานพัฒนา
คุณภาพเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย จึง
ทาให้มิได้ดาเนิน
การตามโครงการ
ในส่วนของกกกลุ่ม
งานที่ตั้งไว้
๓๒

๓๓

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ
43

44

โครงการ/วัตถุประสงค์

ศย 10110 โครงการ สร้างเสริม
ความสามารถในตนเองของ
ครอบครัวที่มีต่อความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้ปุวยศัลยกรรมประสาท

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

-อัตราการเยี่ยมผู้ปุวยหลังจาก
จาหน่ายอัตราออกจาก ไอ.ซี.ยู.
100%
การติดตามและประเมินโครงการ
-ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดย
พยาบาลหอผู้ปุวยหนักศัลยกรรม
ประสาท พร้อมรายงานผลให้กับ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.
และหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
ศย 10111 โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจ
-จานวนข้าราชการตารวจและ
สุขภาพเพศชาย (Men Health ประชาชนทั่วไปเพศชาย เข้ารับการ
Clinic)
ตรวจวินิจฉัยและรักษาในคลินิก เมื่อ
เริ่มเปิดคลินิก
-ข้าราชการตารวจในโครงการตรวจ
คัดกรองเชิงรุก เพื่อตรวจหาภาวะ
พร่องฮอร์โมนเพศชาย และตรวจคัด
กรองมะเร็งต่อมลูกหมาก สาหรับ
ข้าราชการตารวจชายที่มีอายุ 40 ปี
ขึ้นไป ได้รับการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาที่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 95

ผลการดาเนินการ
-งดดาเนินการ

-ได้ดาเนินการแล้ว โดยเปิด
ให้บริการที่ห้องตรวจโรค
ศัลยกรรม รพ.ตร.
ทุกวันศุกร์ภาคเช้า

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

--รูปแบบของการ
ดูแลผู้ปุวยเปลี่ยน
แปลงไป ซึ่งทาให้
ไม่สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ

-

๓๓

๓๔

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ
การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน และระบบการส่ง
ต่อ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/วัตถุประสงค์

45 ศสก
11301

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน

46 ศสก
11302

โครงการลาเลียงผู้ปุวยโดย
เฮลิคอปเตอร์

47 ศสก
11308

โครงการขับขับขี่ปลอดภัย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
- ได้รับอนุมัติโครงการเป็นที่ -จนท.ซึ่งจะต้อง กลุ่มงานศูนย์
เข้าใจ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ปุวย เรียบร้อยแล้วโดยใช้
เข้ารับการอบรม ส่งกลับและ
ได้อย่างมีมาตรฐานร้อยละ 80 ความ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ยังไม่สามารถ
รถพยาบาล
พึงพอใจของการใช้บริการสูงขึ้นที่ร้อย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดสรรเวลาได้ลง รพ.ตร.
ละ 80 มีการติดตามประเมินผลจาก - อยู่ในช่วงดาเนินการ
ตัว
การทดสอบก่อนและหลังการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
ฝึกอบรมรวมทั้งการประเมินผลจาก
เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติและประเมินการใช้บริการ
ของหน่วยงาน
สามารถจัดตั้งโครงการให้แล้วเสร็จ
-อยู่ในระหว่างขออนุมัติ
ภายในปี พ.ศ.2561 ตอบสนองต่อ โครงการ
การร้องขอของสานักงานตารวจ
แห่งชาติได้ 100% ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถดูแลและทาการ
พยาบาลผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์ของการลาเลียงทาง
อากาศ 100%
ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจถึง
- ถูกตัดงบประมาณไปใช้ใน
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและ โครงการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
มารยาทในการขับรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 85
- ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มีงบประมาณ
ในการจัดทา
โครงการ

๓๔

๓๕

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุกเน้น
การส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพ ให้แก่
ข้าราชการตารวจ
ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

48

สค 10301

โครงการจัดกลุ่มสนับสนุน
(Group Support) เด็กและสตรี
ที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ศูนย์
พึ่งได้โรงพยาบาลตารวจ

1.ระดับความพึงพอใจของเด็กและ
สตรี รวมทั้งครอบครัวที่เข้าโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.เกิดเครือข่ายสร้างเครือข่ายทาง
สังคม ในการช่วยเหลือ ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี

49

สค 10302

โครงการจัดกลุ่มสนับสนุนผู้ปุวย
เรื่อรังผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้และครอบครัวประจาปี
2560

1.ระดับความรู้ภายหลังฝึกอบรม
๑. จัดการอบรม ๓ ครั้ง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. เกิดบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ปุวย ๒. ประเมินผลโครงการ
เรื้อรังและตนเองไม่ได้เพิ่มขึ้นปีละ
๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมี
10 รายต่อปี
ระดับความรู้ความเข้าใจ ใน
3. ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละกระบวนการดูแลผู้ปุวย
90

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ดาเนินการจัดโครงการ
เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๐ มี
ผู้เข้าร่วม ๔๙ ราย

ผู้ปุวยไม่ค่อยมี
เวลาว่างตรงกัน
ในการมาร่วม
กลุ่มและ
๒. ความพึงพอใจของเด็ก
และสตรีรวมทั้งครอบครัวที่ วิทยากรจาก
ภายนอกติด
เข้าร่วมโครงการคิดเป็น
ภารกิจมาก ทา
ร้อยละ ๙๔
ให้ต้องเลื่อนวัน
๓. เกิดเครือข่าย สร้าง
จัดกลุ่มมาเป็น
เครือข่ายทางสังคมฝนการ ๒๔ มิ.ย.๖๐
ช่วยเหลือ ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์ รพ.ตร.

ไม่มี

เรื้อรัง-ผู้ปุวยที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้อย่างถูกต้อง ถูก
วิธี ภายหลังจากการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อย
ละ ๙๔
๒.๒ เกิดบัญชีรายชื่อของ
สมาชิกกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรัง๓๕

๓๖

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ เพื่อติดต่อช่วยเหลือ
กัน เพิ่มขึ้นปีนี้ ๒๒ ราย
๒.๓ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปุวยและญาติเฉลี่ย
แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘
50

สค 10304

โครงการสร้างพลังทางสังคมเพื่อ 1.ระดับความรู้ความเข้าใจในทักษะ
ช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ในชุมชน การประสานงานของเครือข่ายทาง
ประจาปี 2560
สังคมในการช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.กลุ่มผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรังและผู้ปุวย
เอดส์ในชุมชน ได้รับการดูแลปัญหา
สุขภาพและคุณภาพชีวิต มีการเฝูา
ระวังติดตามผู้ปุวยเมื่อมีนัดพบแพทย์
อย่างต่อเนื่องจากเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณะสุขชุมชนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 10 รายต่อปี

51

สร 10101 โครงการ จัดตั้งศูนย์ความเป็น 1.เพิ่มจานวนผู้รับบริการผ่าตัดผ่านกล้องเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทาง ทางนรีเวช
นรีเวช
2.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
รักษามากกว่าร้อนละ 80

จัดหาหลักสูตรที่จะส่งนัก
สังคมสงเคราะห์และ
บุคลากรเข้ารับการอบรม
และดาเนินการตามโครงการ
บรรลุตามเปูาหมาย ร้อยละ
๑๐๐

จัดซื้อเครื่องมือชุดกล้องส่อง
ตรวจและทาผ่าตัดในช่อง
ท้องระบบ 3 มิติ (ใช้เงิน
มูลนิธิฯ)

ไม่มี

-

กลุ่มงานสูตินรีเวช
กรรม .รพ.ตร.

๓๖

๓๗

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

52

สร 10102 โครงการ Materno fetal
excellent center
(อาคารB)
ทันสมัย

-ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจจาก
การรับบริการรักษา
-มีจานวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้น

ยังไม่ดาเนินการ
(อาคาร B ยังอยู่ระหว่าง
รอการก่อสร้าง)

-

53

สร 10103 โครงการหน่วยรักษาผู้มีบุตร
ยาก(อาคารB)

-ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจจาก
การรับบริการรักษา
-มีจานวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้น
1. ผู้ปุวยที่เข้าโครงการคลินิกนอน
กรนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
2.ผู้ปุวยที่เข้าโครงการคลินิกนอนกรน
มีคุณภาพการนอนหลับดีขึ้น

ยังไม่ดาเนินการ
(อาคาร B ยังอยู่ระหว่าง
รอการก่อสร้าง)

-

1.มีคณะกรรมการ และประชุมกลุ่ม
งานฯเพื่อจัดหาบุคลากรทางการ
แพทย์ ตาแหน่ง Audiologist
2. เปิดรับสมัครตามลาดับขั้นตอน
3.ได้บุคคลมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
มาปฏิบัติงาน

ศึกษาทาความเข้าใจการ
ดาเนินการเพื่อเปิดตาแหน่ง
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
ด้วยความราบรื่นในการเร่ง
การเปิดตาแหน่ง

54

หคจ
10101

โครงการคลินิกนอนกรน
(ต่อเนื่อง)

55

หคจ
10102

โครงการคลินิก Otoneuro
(ต่อเนื่อง)

นัดมาคลินิกปกติ มีการโทร
ติดตามยืนยันการนัดหมาย
ยอดผู้ปุวย ต.ค.59-ก.ย.60
จานวน 711 คน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสูตินรีเวช
กรรม รพ.ตร.

-เพิ่มอัตรา
กลุ่มงานหู คอ จมูก
บุคลากรแพทย์ รพ.ตร.
ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การนอนกรน
และการหยุด
หายใจขณะนอน
หลับ
-เพิ่มวันตรวจ
ได้บุคลากร
เหมาะสมกับ
ตาแหน่ง แต่ยัง
เป็นลูกจ้างยังไม่
สามารถบรรจุได้
เพราะไม่มี
ตาแหน่ง

๓๗

๓๘

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งพัฒนา
ระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาลตารวจใน
ด้านต่างๆและรักษา
มาตรฐานคุณภาพ

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

56

หคจ
10103

โครงการคลินิกเจาะคอ
(Tracheostomy )
(ต่อเนื่อง)

57

หคจ
10104

58

หคจ
10105

โครงการคลินิกส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ไร้กล่องเสียงและ
ครอบครัว (ต่อเนื่อง)ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ไร้กล่องเสียง
ครอบครัวให้สามารถปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
พัฒนาศักยภาพร่างกาย พูดได้
โดยใช้หลอดอาหารและจิตใจ
เข็มแข็ง
โครงการคลินิก Rhinology
1. จัดหาเครื่องมือ Navigator ที่มี
(โครงการใหม่)
คุณภาพ ตรงตามเปูาหมายที่กาหนด
ไว้
2. จัดหาชุดเครื่องมือผ่าตัด
Endoscope (ESS)
3. ผู้ปุวยที่ติดตามผลการรักษามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 100

59

ภส 10401 โครงการเก็บรักษายาตาม
มาตรฐานสากล

ผลการดาเนินการ

เพิ่มประสิทธิภาพและศูนย์กลางใน
ชะลอการดาเนินการ
การดูแลผู้ปุวยที่เข้ารับการเจาะคอให้
แพทย์ พยาบาล ผู้ปุวย และผู้ดูแล
ผู้ปุวยมีความเข้าใจตรงกันในการดูแล
รักษาคนไข้อย่างถูกต้องปลอดภัย
ผู้ไร้กล่องเสียงสามารถพูดได้ ร้อยละ ดาเนินการเสร็จสิ้น
50
เป็นไปตามแผน

ทุกหน่วยงานใน รพ.ตร. ที่มีการเก็บ
ยา มีการจัดเก็บยาอย่างเหมาะสม

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มงานหู คอ จมูก
-วิทยากรติด
ภารกิจ
รพ.ตร.
-ตัวผู้ปุวยเป็น
มะเร็งระยะ
ลุกลามไม่สามารถ
มาฝึกได้

อยู่ระหว่างดาเนินการ
กาลังจัดหาเครื่องมือ

ขาดเครื่องมือ

1 การจัดหาอุปกรณ์แล้ว
เสร็จ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์
(สาหรับวัดอุณหภูมิ) และ
ไฮโกรมิเตอร์ (สาหรับวัด
ความชื้น)

ขาดแคลนกาลัง กลุ่มงานเภสัช
กรรม รพ.ตร.
พล

๓๘

๓๙

กลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
HA ,TQA , HPH ,
ประเมินมาตรฐาน การ
พยาบาล และ
มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ ISO
15189, มาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์
2554 เป็นต้น

ลาดับ รหัสโครงการ
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61

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

2 อยู่ระหว่างการปรับปรุง
แบบบันทึกข้อมูลสาหรับ
หน่วยจัดเก็บยาและรอการ
ส่งมอบอุปกรณ์และแนะนา
วิธีปฏิบัติ แก่หน่วยฯ
อธ 10401 โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
จานวน Sub specialty ที่ได้รับการ - อาจารย์แพทย์มี
รักษาผู้ปุวยแบบ World class พัฒนาเป็น Excellent center ด้าน ผลงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง
ออร์โธปิดิกส์ อย่าง 2 หน่วย/ปี
โดยร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับ
แพทย์ประจาบ้าน และ
แพทย์ต่อยอดอนุสาขาทาง
ออร์โธปิดิกส์
อธ 10402 โครงการเพิ่มศักยภาพในการคัด ตัวชี้วัด
- ผู้ปุวยได้รับการตรวจคัด
กรอง และรักษาผู้ปุวยโรค
1.จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการตรวจ
กรองด้วยโปรแกรม Fax
กระดูกพรุนในผู้ปุวยนอก
วินิจฉัยโรคกระดูกพรุน
90%
2.อุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักในโรค - ผู้ปุวยที่ตรวจคัดกรองเสร็จ
กระดูกพรุน
แล้วมีข้อบ่งชี้ในการรักษา
ค่าเปูาหมาย
โรคกระดูกพรุน 80%
1.จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น 50%
2.อุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักในโรค
กระดูกพรุนลดลง 20 %

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็ว และ
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อร 10101 โครงการขยายเตียงห้องไอซียู
อายุรกรรม จาก 8 เตียง เป็น
16 เตียง ไปอาคารบริการทาง
การแพทย์ 20 ชั้น

ขั้นตอนความสาเร็จของโครงการ
- เริ่มปรับปรุงตั้งแต่
1.จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส.ค. ๖๐ ตามแบบ
พิจารณาบริษัทฯที่จะมาออกแบบ
2.บริษัทเสนอแบบกรรมการคัดเลือก
แบบที่บริษัทเสนอ

ปัญหา/อุปสรรค

- มีจานวน
ผู้ปุวยไม่
เพียงพอต่อ
งานวิจัยในบาง
สาขา

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานออร์โธปิ
ดิกส์ รพ.ตร.

- ขาดบุคลากร กลุ่มงานออร์โธปิ
ดิกส์ รพ.ตร.
ในการเก็บ
ข้อมูลด้วย
โปรแกรม Fax
- สถานที่ตรวจ
คัดกรองคับแคบ
- ไม่มี
งบประมาณใน
การจัดบริหาร
จัดการ
กลุ่มงานอายุรกรรม
รพ.ตร.

๓๙

๔๐

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

โอกาสเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม

กลยุทธ์ที่ 5 เร่งพัฒนา
ระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาลตารวจ
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อร 10102 โครงการเปิดหอผู้ปุวยเฉพาะ
ทางที่ตึกข้าราชการตารวจ

64

ฝร 10501 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

3.นาแบบเสนอผู้บังคับบัญชาขอ
อนุมัติใช้เงิน
4.เปิดให้บริการครบ 16 เตียง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ชะลอการดาเนินการ
1. รออาคารบริการทางการแพทย์อAาคารไว้ก่อน
เปิดให้บริการ
2. จัดทาโครงการฯ
3. จัดประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
4. ปรับปรุงแก้ไขสถานที่
5. เปิดให้บริการหอผู้ปุวยเฉพาะทางที่ตึก
ขตร.ได้

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ
ประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมการ
ให้บริการไม่เพิ่มขึ้น

อยู่ระหว่างดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ตักบาตรประจา
สัปดาห์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
อุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ยังไม่สามารถ
ดาเนินการ
เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแผนการ
ใช้พื้นที่ของ
รพ.ตร.

-

ฝร.บก.อก.รพ.ตร.
คณะกรรมการ
แผ่นดินทอง
รพ.ตร.

๔๐

๔๑

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกให้ได้
มาตรฐาน

ลาดับ รหัสโครงการ
65

โครงการ/วัตถุประสงค์

นย 10501 โครงการเปิดให้บริการแพทย์
ทางเลือกนวดแผนไทยเพื่อการ
รักษา

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
ระดับความสาเร็จของการเปิด
ให้บริการได้

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑.ใช้แบบสอบถามความพึง
๑.ผู้มารับบริการ โรงพยาบาลนวุติ
พอใจการเข้ารับบริการนวด นวดแผนไทยยัง สมเด็จย่า รพ.ตร.
แผนไทยเพื่อรักษาโรค
ไม่ทราบขั้นตอน
๒.เก็บสถิติยอดผู้มารับบริการ การติดต่อเข้ารับ
นวดแผนไทยเป็นรายเดือน
บริการที่ถูกต้อง
พร้อมสรุปยอดทุกเดือน
ครบถ้วน
๓.กาหนดตัวชี้วัดเรื่องความพึง ๒.ระยะเวลาและ
พอใจผู้รับบริการนวดแผนไทย ขั้นตอนการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ให้บริการนวด
แผนไทยขึ้นอยู่
กับโรคที่เข้ารับ
การรักษาซึ่ง
แพทย์เป็นผู้ชี้
วินิจฉัยในการเข้า
รับการรักษาใน
แต่ละครั้งซึ่ง
ผู้ปุวยยังมีความ
คลาดเคลื่อน
เข้าใจระบบการ
รักษาอยู่
๓.จานวนผู้เข้า
รับบริการที่เพิ่ม
มากขึ้นการจัดคิว
นัดไม่ตรงตาม
แผนที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

๔๑

๔๒

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ
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ขต 10101

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

โครงการประชาสัมพันธ์
๑. จานวนผู้รับบริการ
โรงพยาบาลให้ข้าราชการตารวจ ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในเขตภาคใต้ตอนล่าง
-ผู้ปุวยนอก >๘๐%
-ผู้ปุวยใน >๘๐%

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการบริการเชิงรุกเพื่อรับ
สแกนลายนิ้วมือจ่ายตรง
โรงพยาบาล ชต.รพ.ตร.
ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี

-ข้าราชการ
ตารวจที่อยู่
ในช่วงพัก หรือ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามฐาน
ปฏิบัติการ ไม่
สามารถมา
สแกนลายนิ้วมือ
ได้ในวัน เวลาที่
กาหนด

วันที

สถานที่

1
ส.ค.
60
2
ส.ค.
60

-สภ.ไม้แก่น
-สภ.สายบุรี

3
ส.ค.
60
4
ส.ค.
60
7
ส.ค.
60
8
ส.ค.
60
9
ส.ค.
60

-สภ.กะพ้อ
-สภ.ทุ่งยาง
แดง
-สภ.ปะนาเระ
-สภ.ยะหริ่ง
-สภ.ราตาปัน
ยัง
-สภ.บ้านโสร่ง
-สภ.ยะรัง
-สภ.มายอ
-สภ.นาประดู่
-สภ.โคกโพธิ์
-สภ.หนองจิก
-สภ.เมือง
ปัตตานี

จานวน
(คน)
52
70
75
66
85
105
23

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ชต.รพ.ตร.

27
18
41
58
146
113
7

-สภ.แม่ลาน

86

รวม

972

๔๒

๔๓

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์
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ชต 10102 โครงการร่วมบริการประกัน
สุขภาพประชาชนถ้วนหน้า (๓๐
บาท) (เพื่อนักเรียนนายสิบ
ตารวจ)

68

ชต 10103

โครงการดูแลฟื้นฟูสภาพ
ข้าราชการตารวจบาดเจ็บจาก
สถานการณ์ความรุนแรง การ
บาดเจ็บทั่วไป ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงการส่งกลับ
ภูมิลาเนา

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

-นักเรียนนายสิบที่มีสิทธิค่า
รักษาประกันสุขภาพ
ย้ายมาขึ้นทะเบียนกับ
ชต.รพ.ตร. ครบ 100%
-นักเรียนนายสิบตารวจที่มี
สิทธิประกันสังคมติดตัวมา
ประกันสังคมคุ้มครอง 6
เดือน หลังจากออกจากงาน
ทะยอยขึ้นทะเบียนสิทธิ
ประกันสุขภาพ ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2560
-ดูแลฟื้นฟูสภาพ
ข้าราชการตารวจ
บาดเจ็บจาก
สถานการณ์ความ
รุนแรงที่มา admit ที่
หอผู้ปุวยในทุกราย โดย
ดูแลทั้งทาง ร่างกายและ
จิตใจ
-จัดโครงการเสริมสร้างพลัง
กาย พลังใจ ข้าราชการ
ตารวจไทยให้เป็นสุข ให้แก่
ข้าราชการตารวจที่มีภาวะ
เครียด หรือมีปัญหาด้าน
จิตใจ ต้องการเยียวยา

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

๔๓

๔๔

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
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ชต 10104 โครงการโรงพยาบาลสุขภาพฟัน ๑. จานวนผู้รับบริการ
ของกองบัญชาการ ศชต.
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
-ผู้ปุวยนอก >๘๐%
-ผู้ปุวยใน >๘๐%

70

ชต 10105

71
72

โครงการจัดบริการด้าน
จิตวิทยา โรงพยาบาลศูนย์
ปฏิบัติการตารวจชายแดน
ภาคใต้
ชต 10106 โครงการปรับปรุงห้อง
กายภาพบาบัด
ชต 10107 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส่วน
สนับสนุนด้านซักฟอก ทาความ
สะอาด และโภชนาการ ของ
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการ
ตารวจชายแดนภาคใต้

ผลการดาเนินการ

-ประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการตารวจในสังกัด
ศชต.ทุกนายเข้าตรวจ
สุขภาพฟัน
-ทาหนังสือแจ้งไปยังศูนย์
ฝึกอบรมนักเรียนนายสิบ
-แจ้งขอยืมเตียงสนามของ
มูลนิธิ พอ.สว.
ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ
สาหรับโครงการนี้
กาลังอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการปรับปรุง
จัดซื้อแล้วเสร็จ โดยใช้เงิน
งบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
แล้วจานวน 2 รายการ
1.จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบ
อุตสาหกรรม ขนาด 50
ปอนด์ จานวน 1 เครื่อง
2.จัดซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด
50 ปอนด์ จานวน 1
เครื่อง

ปัญหา/อุปสรรค

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ชต.รพ.ตร.

ยังไม่ได้จัดสรร
งบประมาณ
สาหรับโครงการ
นี้
-ไม่มีพื้นที่
เหมาะสมในการ
ติดตั้ง
เนื่องจากพื้นที่
ข้างล่างห้องซัก
ล้างเป็นท่อ
ระบายน้า ไม่
สามารถรองรับ
น้าหนักเครื่อง
ขนาดใหญ่ได้
ประกอบกับยัง
๔๔

๔๕

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์
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ชต 10108

โครงการจัดซื้อผ้าประจา
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการ
ตารวจชายแดนภาคใต้

74

ชต 10109

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับ
ระบบก๊าซทางการแพทย์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

จัดซื้อแล้วเสร็จโดยใช้เงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ.
2559 จานวน 20
รายการ
จัดซื้อแล้วเสร็จ โดยใช้เงิน
บารุง รพ.ตร. ประจาปี พ.ศ.
2560 จานวน 2 รายการ
1.ท่อบรรจุออกซิเจน
จานวน 30 ท่อ
2.ท่อบรรจุก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ จานวน 6 ท่อ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ไม่มีปล่องระบบ
อากาศ
-อยู่ระหว่างขอ
ความ
อนุเคราะห์
ยธ.จว.ยะลา
ออกแบบรูป
รายการอาคาร
โภชนาการและ
ซักล้าง
-ยังไม่มี
งบประมาณใน
การดาเนินการ
-

-

๔๕

๔๖

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
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ชต 10110 โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมา
โตคริท และปิเปตดูดจ่าย
สารละลายอัตโนมัติ

76

ชต 10112 โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางเทคนิค
การแพทย์

77

ชต 10112 โครงการก่อสร้างอาคาร
โภชนาการ และซักล้าง
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการ
ตารวจชายแดนภาคใต้
ชต 10113 โครงการจัดหารถตู้โดยสาร ๑๒
ที่นั่ง สาหรับใช้ในราชการของ
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดร ๑๐๗๐๑ โครงการตรวจสุขภาพประจาปี ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
ข้าราชการตารวจ ภาค ๕ และ โครงการคะแนนเต็ม ๕ ได้ ≥ ๓
ภาค ๖

78

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุกเน้นการ
ส่งเสริมปูองกันสุขภาพ
ให้แก่ข้าราชการตารวจ
ฯ

โครงการ/วัตถุประสงค์

79

ผลการดาเนินการ

ได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัทที่ทาการจัดซื้อ
เครื่องตรวจวิเคราะห์สาร
ชีวเคมีในเลือด
มีการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อย
แล้วทั้งเครื่องนับเม็ดเลือด
อัตโนมัติ และเครื่องมือ
อัตโนมัติ
ดาเนินการให้ ยธ.ตร. ออก
รูปรายการ และกาหนด
ราคากลาง
ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิ
พล.ต.อ.
สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
เรียบร้อยแล้ว
ภาค ๕
- ความพึงพอใจ ๙๑.๑๒ %
- จานวนผู้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ ๘๙.๑๕%
ภาค ๖
- ความพึงพอใจ ๙๕.๕๒ %
- จานวนผู้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ ๙๒.๕๗%

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

-

-ยังไม่มี
งบประมาณใน
การก่อสร้าง

ชต.รพ.ตร.

-

โรงพยาบาลดารา
- เส้นทาง
อันตรายบางจุด รัศมี รพ.ตร.
- มีการโยกย้าย (รายงาน ตร.)
ช่วงตรวจ
สุขภาพ

๔๖

๔๗

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็ว และ
เข้าถึงบริการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรมฯ

ลาดับ รหัสโครงการ
80

โครงการ/วัตถุประสงค์

ดร ๑๐๑๐๒ โครงการ “พฤติกรรมบริการ”

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรมฯ

ผลการดาเนินการ

กลุ่มเปูาหมายเข้ารับการ
อบรมจานวน ๙๐ คน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

๔๗

๔๘

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุกเน้น
การส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพ ให้แก่
ข้าราชการตารวจ
ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สุขภาพในเชิงรุกเน้น
การส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพ ให้แก่
ข้าราชการตารวจ
ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข

82

โครงการ/วัตถุประสงค์

วพ 10301 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม
วัตถุประสงค์
1.มีการจัดการบริการวิชาการ
แก่สังคมที่หลากหลายรูปแบบ
และกิจกรรม นาไปสู่ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
2.มีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
อาจารย์และนักศึกษาในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน
3.มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนและการวิจัยในรายวิชา
ต่างๆให้กับนักศึกษาพยาบาล
ตารวจ
วพ 10302 โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการ
พยาบาลภาคสนาม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ข้าราชการตารวจให้มีความรู้ใน
ด้านการใช้ยาเวชภัณฑ์ในการ
ปฐม-พยาบาลเบื้องต้น
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ด้านการพยาบาลพื้นฐาน
ตลอดจนปฐมพยาบาลผู้เจ็บปุวย
ผู้ประสบภัยในชุมชน หมู่บ้าน
หรือเหตุการณ์อันเกิดจากการ
ปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
๓. สามารถให้คาแนะนาด้าน

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1.มีการบูรณาการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(มีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
๓.๕๑ ขึ้นไป)

-ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วและ
เขียน
รายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารรับทราบ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 144
คน ประกอบด้วย
-นักเรียน 68 คน
-เจ้าหน้าที่ 20 คน
-นักศึกษา 51 คน
-เจ้าหน้าที่ศูนย์และครู 6 คน

-

1.ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล
การฝึกอบรมตามหลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.00

ขณะนี้การฝึกอบรมดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว
(ผลดาเนินการร้อยละ 100)

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

๔๘

๔๙

กลยุทธ์

ลาดับ รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

สุขภาพ การปูองกันโรค การให้
ภูมิคุ้มกันโรคกับประชาชนทั่วไป
ตลอดจนเพื่อนข้าราชการตารวจ
ตามนโยบายของรัฐบาล
๔. เพื่อเป็นแนวทางการสร้าง
มวลชนสัมพันธ์ โดยใช้บริการทาง
การแพทย์เป็นสื่อนา
๕. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี
มีความรักความศรัทธาในตัว
ตารวจและองค์กรตารวจมาก
ยิ่งขึ้น
๖. เพื่อเป็นการปูองกัน
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหา
ด้านยาเสพติดในระดับหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2

๔๙

๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ 2

๕๐

๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมสุทั่วประเทศ
เปูาประสงค์ที่ 3 ข้าราชการตารวจได้รับการดูแลสุขภาพทั่วประเทศและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 7 จัดทาแผนงาน/โครงการ การตรวจสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นแก่ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ
กลยุทธ์ที่ 8 ผลักดันให้ศูนย์รักษ์สุขภาพข้าราชการตารวจเป็นหน่วยงาน ตามโครงสร้างส่วนราชการ
เปูาประสงค์ที่ 4 เพิ่มความศักยภาพของข้าราชการตารวจในการดูแลตนเองได้ทั้งภาวะเจ็บปุวยและภาวะปกติ
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองทั้งภาวะเจ็บปุวย และภาวะปกติ

๕๑

๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตารวจเชิงรุกทั่วประเทศ
เปูาประสงค์ที่ 3 ข้าราชการตารวจได้รับการดูแลสุขภาพทั่วประเทศและต่อเนื่อง
เปูาประสงค์ที่ 4 เพิ่มความศักยภาพของข้าราชการตารวจในการดูแลตนเองได้ทั้งภาวะเจ็บปุวยและภาวะปกติ
รหัส
กลยุทธ์
ลาดับ
โครงการ/วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่ม
1
จส
โครงการสายด่วนคลายทุกข์ให้ข้าราชการตารวจ ข้าราชการตารวจที่โทรศัพท์เข้ามาขอรับ
ความสามารถใน
20902 ศูนย์ 1599
คาปรึกษาไม่มีอัตราการฆ่าตัวตาย
การดูแลตนเองทั้ง
เจ็บปุวยและภาวะ
ปกติ
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่ม
2
หคจ
Ear Plug ปูองกันประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังใน จัดทาและแจกแผ่นผับให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสามารถใน
20906 ตารวจและบุคลากร (ต่อเนื่อง)
การปูองกันประสาทหูเสื่อม และแจก Ear
การดูแลตนเองทั้ง
Plug ตารวจและบุคลากร
เจ็บปุวยและภาวะ
2.ยอดผู้ปุวยที่ได้รับเครื่องปูองกันมี
ปกติ
แนวโน้มการได้ยินคงที่ ร้อยละ 80
3.ประเมินผลการดาเนินการทุก 3 เดือน
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
3
ศย
โครงการ ตรวจคัดกรองเชิงรุก สาหรับ ข้าราชการ -อัตราการตรวจพบโรคหลอดเลือดแดง
10110 ตารวจที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดแดงช่อง ช่องท้องโปุงพอง โรคหลอดเลือดแดง
ท้องโปุงพอง และโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาอุด เลี้ยงขาผิดปกติในระยะเริ่มแรกและให้
ตัน
การรักษาอย่างเหมาะสมก่อนที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ข้าราชการตารวจ
เพิ่มขึ้นต่อปี
-อัตราการตรวจของข้าราชการตารวจ
กลุ่มเสี่ยงต้องมากกว่าร้อยละ 80
-อัตราการรักษาผ่าตัดของผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดแดงช่องท้องโปร่งพอง และ
โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาผิดปกติใน
โรงพยาบาลตารวจเพิ่มขึ้นต่อไป

ผลการดาเนินการ ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มีข้าราชการ
ตารวจที่โทรศัพท์
ขอรับการปรึกษาฆ่า
ตัวตาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-กาลังดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง (เป็น
โครงการต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี 25582561) ได้จัดหน่วย
แพทย์ออกตรวจคัด
กรองยังสถานีตารวจ
และกองบังคับการ
ต่างๆ แล้ว จานวน
8 ครั้ง

-

1.อุปกรณ์ไม่
เพียงพอกับ
ผู้ปุวย
2.ผู้ปุวยไม่ให้
ความสาคัญกับ
การรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานจิตเวช
และยาเสพติด
รพ.ตร.
กลุ่มงานหู คอ
จมูก รพ.ตร.

กลุ่มงาน
ศัลยกรรม
รพ.ตร.

๕๒

๕๓

กลยุทธ์

ลาดับ
4

รหัส
โครงการ
ศย
10111

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาภาวะ
พร่องฮอร์โมนเพศชาย และตรวจคัดกรองมะเร็ง
ต่อมลูกหมากสาหรับข้าราชการตารวจที่มีอายุ 40
ปี ขึ้นไป

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
-มีตารวจเข้าร่วมโครงการในระยะต้น
จานวนอย่างน้อย 100 คน
-ตรวจพบภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่
เหมาะสม มากกว่าร้อยละ 95
-ตรวจพบภาวะค่าเลือด PSA สูงได้รับ
การตรวจรักษาต่อเนื่องที่เหมาะสม
มากกว่าร้อยละ 95

ผลการดาเนินการ ปัญหา/อุปสรรค

-เริ่มดาเนินการ
แล้ว โดยได้ส่ง
แบบสอบถามไป
ยัง ข้าราชการ
ตารวจ
ณ กองบัญชาการ
ต่าง ๆ ไปพร้อม
กับทีมแพทย์ใน
การตรวจคัดกรอง
เชิงรุก สาหรับ
ข้าราชการตารวจ
ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดเส้นเลือด
แดงช่องท้องโปุง
พอง และโรค
หลอดเลือดแดง
เลี้ยงขาอุดตัน

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
ศัลยกรรม
รพ.ตร.

๕๓

๕๔

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่ม
ความสามารถใน
การดูแลตนเองทั้ง
ภาวะเจ็บปุวย และ
ภาวะปกติ
กลยุทธ์ที่ 7 จัดทา
แผนงาน/โครงการ
การตรวจสุขภาพ
และการรักษา
เบื้องต้นแก่
ข้าราชการตารวจ
ทั่วประเทศ

ลาดับ
5

รหัส
โครงการ
ศสก
10720

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการ ตารวจช่วยเพื่อนตารวจ

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ ปัญหา/อุปสรรค

ร้อยละ 80 ของผู้รับการฝึกอบรมมีความ ถูกตัดงบไปใช้
เข้าใจและพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
อบรมโครงการเวช

-

ปฏิบัติฉุกเฉิน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานศูนย์
ส่งกลับและ
รถพยาบาล
รพ.ตร.

6

วค
20702

โครงการตรวจสุขภาพประจาปีข้าราชการตารวจใน 1.ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อ
พื้นที่ตารวจภูธรภาค 1,2,7ภาค 3,4และภาค
ให้บริการตรวจสุขภาพสุขภาพไม่น้อยกว่า
8,9,ศชต.
ร้อยละ 85
2. ข้าราชการตารวจเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจาปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

-ข้าราชการตารวจ
ภ.1-4 จานวน
54,155 นาย
-ข้าราชการตารวจ
ภ.4-9 ศชต. และ
กทม. อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ข้าราชการตารวจ
และบุคลากรติด
ภารกิจ จึงไม่
สามารถมารับ
การตรวจสุขภาพ
ได้

7

กบ
20701

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ให้อาคาร A (ต่อเนื่อง)

-จานวนการจัดหา
ครุภัณฑ์
ปี ๖๐ (รอบ ๑๒
เดือน) :
จานวน ๑๙๐
รายการ

ฝุายส่งกาลัง
-หน่วยผู้ใช้ที่
ต้องการซื้อยังไม่ บารุง บก.อก.
รพ.ตร.
ส่งเรื่องเข้าสู่
กระบวนการใน
การจัดหา
-คุณลักษณะ
เฉพาะของ
ครุภัณฑ์ยังไม่
เสร็จเรียบร้อย

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
เปูาหมาย ระดับ 5 (การดาเนินโครงการ
คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
2560)

กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ครอบครัว
รพ.ตร.
(รายงาน ตร.)

๕๔

๕๕

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 7 จัดทา
แผนงาน/โครงการ
การตรวจสุขภาพ
และการรักษา
เบื้องต้นแก่
ข้าราชการตารวจ
ทั่วประเทศ

8

รหัส
โครงการ
ชต
20714

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการ
ตารวจในสังกัดกองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
1.ร้อยละของจานวนข้าราชการตารวจที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
1.ร้อยละของจานวนข้าราชการตารวจที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

ผลการดาเนินการ ปัญหา/อุปสรรค

-ดาเนินการจัดซื้อ
จานวน 2
รายการ
1.เครื่องนับเม็ด
เลือดอัตโนมัติ
วงเงินงบประมาณ
2,500,000
บาท
2.เครื่องมือ
อัตโนมัติไม่มี
สาหรับตรวจสาร
ชีวเคมีในเลือด
วงเงิน
1,500,000
บาท ซึ่งได้รับ
จัดสรรเงิน
งบประมาณ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561
3.ขอรับการ
สนับสนุนรถเอกซ์
เรย์เคลื่อนที่จาก
รพ.ตร. เพื่อ
รองรับการตรวจฯ

อยู่ระหว่างการ
เตรียมความ
พร้อมด้าน
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ชต.รพ.ตร.
(รายงาน ตร.)

๕๕

๕๖

กลยุทธ์

ลาดับ
9

10

รหัส
โครงการ
ชต
20715

ชต
20716

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

โครงการตรวจร่างกายของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม
หลักสูตรนายสิบตารวจในสังกัดกองบัญชาการศูนย์
ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการประสานการส่งต่อผู้ปุวยจาก ชต.รพ.ตร. 1.จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อ
(ยะลา) มาสู่การบริการที่ดีเลิศที่ รพ.ตร. (กรุงเทพ) 2ความพึงพอใจของผู้ปุวยที่ได้รับการส่ง
ต่อ

ผลการดาเนินการ ปัญหา/อุปสรรค
-ดาเนินการจัดซื้อ
จานวน 2 รายการ
1.เครื่องนับเม็ด
เลือดอัตโนมัติ
วงเงินงบประมาณ
2,500,000 บาท
2.เครื่องมือ
อัตโนมัติไม่มี
สาหรับตรวจสาร
ชีวเคมีในเลือด
วงเงิน
1,500,000 บาท
ซึ่งได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561
ได้ลาเลียงผู้ปุวย
บาดเจ็บจากเหตุ
เฮลิคอปเตอร์ตก
ไปรักษากับ
รพ.ตร.ด้วยอากาศ
ยานจานวน 4 ราย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างการ
เตรียมความ
พร้อมด้าน
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

-ขาดความ
ชานาญในการ
ดาเนินการทาง
เอกสารในการ
ลาเลียงทาง
อากาศยาน

๕๖

๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ 3

๕๗

๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาบุคลากรการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในภูมิภาค
เปูาประสงค์ที่ 5 เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพื่อการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลในภาคพื้นเอเชีย
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาหลักสูตรการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล และจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 13 ได้รับการรับรองการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
เปูาประสงค์ที่ 6 มีผลงานวิจัยทางการแพทย์จากบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
กลยุทธ์ที่ 12 สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนการนาความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน และการบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ 14 จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลตารวจ

๕๘

๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในภูมิภาค
เปูาประสงค์ที่ 5 เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
รหัส
กลยุทธ์
ลาดับ
โครงการ/วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนา
1
กร
โครงการ : ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิตทารกแรกเกิด 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการผลิต
31108
โดยผ่านการทดสอบ
บุคลากรทางการแพทย์
ภาคทฤษฎี ร้อยละ 70
และการการพยาบาล
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และจัดการเรียนการ
โดยผ่านการทดสอบ
สอนให้ได้
ภาคปฏิบัติ ร้อยละ 100
มาตรฐานสากล
กร
โครงการ : ฝึกอบรมการกู้ชีวิตเด็ก
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตอบสนองความต้องการ 2
31109
โดยผ่านการทดสอบ
ของผู้เรียน
ภาคทฤษฎี ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยผ่านการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 14 จัดทา
3 ต 31402 โครงการจัดแพทย์เข้าร่วมประชุมและรับการอบรม ร้อยละของแพทย์ทั้งหมด
แผนการพัฒนาบุคลากร
ทางจักษุของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ในสังกัดที่ได้เข้ารับการ
ทางการแพทย์และ
ไทย
อบรมทางจักษุแพทย์แห่ง
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า
โรงพยาบาลตารวจ
ร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 14 จัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
โรงพยาบาลตารวจ

4

ทต.
31103

โครงการ พัฒนาหลักสูตรการผลิตทันตแพทย์
ประจาบ้านสาขา Oral and Maxillofacial

ผลดาเนินการ
ดาเนินการประมาณเมื่อ
๑๑ ส.ค.๖๐
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐

ดาเนินการประมาณเดือน
๑๘-๑๙ ก.ค.๖๐
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐
แพทย์ได้เข้าร่วมและรับ
การอบรมทางจักษุของ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
5 และ 7 ก.ค.60 จานวน
17 คน
มีทันตแพทย์ประจาบ้าน ทันตแพทย์ประจาบ้านที่
สาขา Oral and
จบการอบรมในปี ๒๕๖๐
Maxillofacial ที่ผ่านการ สอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ไม่
อบรมจาก รพ.ตร.สามารถ ผ่าน
สอบวุฒิบัตรได้

ปัญหา/อุปสรรค
-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กุมารเวชกรร
รม รพ.ตร.

-มีความแตกต่าง
ของความรู้ระหว่าง
แพทย์และ
พยาบาล
-

กลุ่มงานตา
รพ.ตร.

มีข้อจากัดในการ
หา case สอบที่มี
ความหลากหลาย
เนื่องจากปัญหา
การโอนสิทธิการ
รักษาของผู้ปุวย
และมีเวลาในการ

กลุ่มงานทัน
ตกรรม
รพ.ตร.

๕๙

๖๐

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

เตรียมตัวสอบไม่
มากเพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 14 จัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
โรงพยาบาลตารวจ

5

ศสก
31404

โครงการ: สรรหาบุคลาทางการแพทย์เพื่อรองรับ
การลาเลียงผู้ปุวยโดยอากาศยานกู้ภัยและ
ช่วยเหลือทางการแพทย์

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุน
การเป็นสถาบันร่วมผลิต
แพทย์เพื่อการเป็นถาบัน
ผลิตแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากลใน
ภาคพื้นเอเชีย

6

อร
31003

โครงการเตรียมความพร้อมเป็นสถาบันหลัก
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์

สรรหาบุคลากรทาง
การแพทย์ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2560
- ตอบสนองภารกิจ
ลาเลียงทางอากาศตามที่
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ร้องขอได้ 100%
- บุคลากรทางการแพทย์
สามารถดูแลผู้ปุวยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ของการลาเลียง
ทางอากาศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.จัดทาโครงการและจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการ
2.จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร
ต่างๆเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการประเมิน
สถาบัน
3.จัดส่งเอกสารข้อมูล
ต่างๆไปให้ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์และแพทย
สภาพิจารณา
4.แพทยสภาตรวจ
ประเมินสถาบัน
5.ประเมินสถาบันผ่านเปิด

-อยู่ในระหว่างดาเนินการ
จัดทาแผนการสรรหาและ
ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์
-อยู่ในระหว่างขออนุมัติ
โครงการ

- ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์และแพทยสภาได้
พิจารณาแล้วผ่านให้เป็น
สถาบันหลักในการ
ฝึกอบรมอายุรแพทย์
- เปิดรับสมัครแพทย์
ประจาบ้านได้แล้ว รวม
๖ คน
- กาลังขอเปิดการ
ฝึกอบรมเพิ่มเป็น ๗ คน

-

- มีการ
เปลี่ยนแปลงการ
ใช้พื้นที่ของ
โรงพยาบาล ยัง
ไม่มีพื้นที่สาหรับ
ทาห้องสมุด
สาหรับแพทย์
ประจาบ้าน

กลุ่มงานศูนย์
ส่งกลับและ
รถพยาบาล
รพ.ตร.

กลุ่มงาน
อายุรกรรม
รพ.ตร.

๖๐

๖๑

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุน
การเป็นสถาบันร่วมผลิต
แพทย์เพื่อการเป็นถาบัน
ผลิตแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากลใน
ภาคพื้นเอเชีย

ลาดับ

รหัส
โครงการ

7

อร
31004

8

อร
31005

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้าน
โครงการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจา
ขั้นตอนการดาเนินการ
บ้านอายุรศาสตร์อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรค 1.จัดทาโครงการฯ
หลอดเลือดหัวใจ
2.จัดประชุม
คณะกรรมการ
3.ปรับปรุงสถานที่ ขตร.
ชั้น 1
4.จัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลส่งสมาคมมัณฑนา
กรหัวใจและหลอดเลือด
5.สมาคมมัณฑนากรหัวใจ
และหลอดเลือดมา
ประเมิน-ผ่าน
6.เปิดเป็นสาบันฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
หัตถการปฏิบัติรักษาโรค
เลือดหัวใจ
โครงการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจา
ขั้นตอนการดาเนินการ
บ้านอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคไต
1.ความสาเร็จของ
โครงการ
2.จัดประชุม
3.จัดเตรียมเอกสารข้อมูล
ส่งประเมิน
4.แพทยสภามาประเมิน
ผ่าน
5.เปิดโครงการเป็น
สถาบันฝึกอบรมแพทย์

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างการรวบรวม
หัตถการ
เพื่อขอการรับรองจาก
ราชวิทยาลัย
ปี ๒๕๖๑

-

- สามารถเปิดการเรียน
การสอนได้
แล้ว ในปีการศึกษา
๒๕๕๙
- สามารถผลิตแพทย์
ประจาบ้าน
อนุสาขาโรคไตได้ ๑
คนต่อปี
- กาลังขอเพิ่มการ

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๖๑

๖๒

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุน
การเป็นสถาบันร่วมผลิต
แพทย์เพื่อการเป็น
สถาบันผลิตแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากลใน
ภาคพื้นเอเชีย

ลาดับ

รหัส
โครงการ

9

อร
31006

10

อร
31007

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ฝึกอบรมเป็น ๒
อนุสาขาโรคไต
คน/ปี
6.แพทย์ประจาบ้าน
สาเร็จการฝึกอบรม
การเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมแพทย์
ขั้นตอนการดาเนินการ
- แพทย์ประจาบ้าน
ประจาบ้านอายุรกรรม Fundamental Practice 1.จัดทาโครงการ
ปี ๒๕๕๙ สอบผ่าน
in lnternal Medicine
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
๑๐๐%
3.จัดประชุมจัดเตรียม
- จัดโครงการต่อเนื่อง
ความพร้อมในการอบรม
ปีละ ๑ ครั้ง
4. ทาหนังสือเชิญแพทย์
ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 เข้า
ร่วมอบรม
5.เปิดอบรม
6.ผู้ปุวยได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องรวดเร็ว ตาม
มาตรฐานทางการแพทย์
โครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางวิชาการด้าน ขั้นตอนความสาเร็จของ
ดาเนินการสาเร็จ
โครงการ
อายุรกรรม
โครงการต่อเนื่องทุกปี
1.จัดทาโครงการ
2.จัดประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ
3.กาหนดวันจัดประชุมวิชาการ
4.เปิดรับสมัครและลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมวิชาการด้าน
อายุรกรรม
5.จัดประชุมวิชาการด้านอายุ
รกรรม
6.ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
อายุรกรรม
รพ.ตร.

-

๖๒

๖๓

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุน
การเป็นสถาบันร่วมผลิต
แพทย์เพื่อการเป็น
สถาบันผลิตแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากลใน
ภาคพื้นเอเชีย

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

11

อร
31008

โครงการประชุมทางวิชาการด้านโรคหัวใจแก่
บุคลากรของหน่วยงาน

12

อร
31007

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปุวยที่มี
Vascular access ที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ถูกต้องรวดเร็ว ตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์
ขั้นตอนความสาเร็จของ
จัดโครงการต่อเนื่อง
โครงการ
ปีละครั้ง
1.จัดทาโครงการ
2.จัดประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ
3.กาหนดวันจัดประชุมวิชาการ
4.เปิดรับสมัครและลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมวิชาการด้าน
อายุรกรรม
5.จัดประชุมวิชาการด้านอายุ
รกรรม
6.ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว ตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์
ขั้นตอนการดาเนินการ
ดาเนินการสาเร็จ ได้รับ
1.จัดทาโครงการ
ความพึงพอใจ 100%
2.จัดประชุมวิชาการโครงการ
พัฒนาศักยภาพการพยาบาล
Vascular access ในผู้ปุวยที่
ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม
3.ลดปัญหาภาวะแทรกซ้อน
ของVascular access เช่น การ
ติดเชื้อ ภาวะsepsis ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตได้

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

-

๖๓

๖๔

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 30 สนับสนุน
การเป็นสถาบันร่วมผลิต
แพทย์เพื่อการเป็น
สถาบันผลิตแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากลใน
ภาคพื้นเอเชีย

13

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนา
หลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐานความ
ต้องการของผู้เรียน

15

14

16

รหัส
โครงการ
อธ
33003

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ระดับสูง
หลักสูตร Hospital Management

กพ
31003
ฝร
31102

โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

ฝร
31103

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ
สาหรับผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ สบ 4 หรือสบ 5

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
จานวนอาจารย์ที่จบ
หลักสูตร Hospital
management อย่างน้อย
1 คน/ปี
ผู้รับบริการร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
การประเมินผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการ - วิทยากร เวลา
(จะจัดวันที่ 2 พ.ย. 60) ไม่ตรงกัน ทาให้
กาหนดการถูก
เลื่อน
บุคลากรได้รับการจัด
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระหว่างวันที่ ๓ ก.ค. –
๘ ส.ค. ๖๐ ณ ห้อง
ประชุม ชั้น ๑๐ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา มหาราชินี
รพ.ตร. จานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จานวน ๖๔
คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน ดาเนินการแล้วเสร็จ
การประเมินผลไม่น้อยกว่า ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘
ร้อยละ 90
ส.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา มหา
ราชินี รพ.ตร. จานวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน ๙๑ คน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานออร์
โธปิดิกส์
รพ.ตร.
กพ.บก.อก.
รพ.ตร.
ฝร.บก.อก.
รพ.ตร.

ฝร.บก.อก.
รพ.ตร.

๖๔

๖๕

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 14 จัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
โรงพยาบาลตารวจ

17

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุน
การเป็นสถาบันร่วมผลิต
แพทย์เพื่อการเป็น
สถาบันผลิตแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากลใน
ภาคพื้นเอเชีย

18

กลยุทธ์ที่ 14 จัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
โรงพยาบาลตารวจ
กลยุทธ์ที่ 12 สนับสนุน
การวิจัยทางการแพทย์
ตลอดจนนาความรู้มาใช้
ในการพัฒนางาน และ
การบริการสังคม

รหัส
โครงการ
วบ
31401

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ฝุายเวช
ระเบียน
รพ.ตร.

โครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะ การให้รหัสโรคและ ร้อยละ 100 ของผู้ให้รหัส รอหน่วยงานภายนอก
หัตถการ
ได้รับการจัดการความรู้
เปิดอบรม
ตามโครงการส่งเสริม
ความรู้ ทักษะ การให้รหัส
โรคและหัตถการ

-

นต
31001

โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขานิติเวช
ศาสตร์

สามารถร่วมผลิตแพทย์ผู้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขานิติเวชศาสตร์ ด้าน
พันธุศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1
ราย/ปี

สามารถร่วมผลิตแพทย์ผู้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง สาขานิติเวชศาสตร์
ด้านพันธุศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 1 ราย/ป

-

กลุ่มงาน
ตรวจเลือด
ชีวเคมีและ
เขม่าดินปืน
นต.รพ.ตร.

19

นต
31102

โครงการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องของ
บุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

-ห้องปฏิบัติการฯมี
บุคลากรได้รับการศึกษา
เพิ่มเติม/สัมมนาวิชาการ
อย่างน้อย 4 คน/ปี
-นต.รพ.ตร.มีความทันต่อ
วิทยาการในอนาคต

-มีบุคลากรเข้ารับการ
อบรมฯ เทคนิค
การแพทย์สี่เหล่า
จานวน 4 คน ในปี
2560

-

กลุ่มงานนิติ
พยาธิ นต.
รพ.ตร.

20

นต
31203

โครงการร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
เช่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้วิจัยหลัก

-มีงานวิจัยอย่างน้อย 2
ชิ้นต่อปี
-เป็นที่ยอมรับของ
สถาบันการศึกษานั้นๆและ
เป็นประโยชน์ต่องานด้าน
นิติเวชศาสตร์

- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับปริญญาโท
จานวน 2 ราย คิด
เป็น 100%

-

-กลุ่มงานนิติ
พยาธิ นต.
รพ.ตร.
-กลุ่มงาน
พิษวิทยา นต.
รพ.ตร.

๖๕

๖๖

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ท13
ี่ ได้รับการ
รับรองการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
จากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง

21

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนา
หลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน

22

รหัส
โครงการ
ดร 31
๓๐๔

วพ
31103

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
ดารารัศมี

โครงการซ้อมแผนสาธารภัยและอัคคีภัย

จานวนผู้เข้าร่วม
ซ้อมแผน ≥ ๘๐%

จานวนผู้เข้าร่วม
ซ้อมแผนฯ ๙๐ %

-อาคาร
โรงพยาบาลดารา
รัศมี เป็นอาคาร
เก่าสร้างมา ๓๗ ปี
จึงขาดระบบ
หัวฉีดน้าดับเพลิง
และสายส่งน้าใน
การใช้ดับเพลิง

โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน

๑. ผลการประเมินการ
สอนทุกรายวิชาของ
อาจารย์โดยนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐
๒. นักศึกษาทุกชั้นปี
สามารถสอบผ่านทุก
รายวิชาในแต่ละปี
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕
๓. หลักสูตรได้รับการ
รับรองมาตรฐานและมีการ
ปรับปรุงทุก ๕ ปี

ดาเนินการ 90%
อยู่ระหว่างการสรุปเล่ม
รายงาน
-อบรม 26 มิ.ย.- 7 ก.ค.60 ผู้
เข้าอบรม 29 คน จากยอดที่
กาหนดไว้ 30 คนคิดเป็น
96.67%
-ผลประเมินระดับความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังการ
อบรมเพิ่มขึ้น จากคะแนน
เฉลี่ย 3.96
-ผลประเมินทักษะการสอน
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังการ
อบรม
เพิ่มขึ้น จากคะแนนเฉลี่ย
3.04 เป็นคะแนนเฉลี่ย 4.14
-ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีมาก โดยได้คะแนน
เฉลี่ย
4.36

-จานวนผู้เข้ารับการ วิทยาลัย
อบรมไม่ครบตาม
พยาบาล
เปูาหมายที่กาหนด ตารวจ
เนื่องจากมีภารกิจที่
หน่วยงานจึงไม่
สามารถส่งบุคลากร
ได้
-ไม่ได้จัดใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ในช่วงแรก
เนื่องจากการเตรียม
รับการตรวจรับรอง
สถาบันจากสภาการ
พยาบาล (เดือน
มี.ค.60) ซึ่งมี
ความสาคัญและ
เร่งด่วนมาก

๖๖

๖๗

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ
จากคะแนนเต็ม 5.00-ผลการ
ประเมินระดับความรู้และ
ความเข้าใจในการ Coaching
และการเขียนแผนการสอน
เพิ่มจาก 4.00 เป็นระดับ
4.70 /ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป โดยได้คะแนน
เฉลี่ย 4.53จากคะแนนเต็ม
5.00 /การประชุมประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติดาเนินการแล้ว
เสร็จ (4 ส.ค. 60) /การ
ประชุมการจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎีดาเนินการแล้ว
เสร็จ(9 ส.ค. 60)
-ได้แนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนจากการ
ประเมินผลร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จานวน 2 ฉบับ
-คณาจารย์และผู้แทนจาก
แหล่งฝึกเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 73คน จากยอด 80
คน คิดเป็น91.25% ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้น
ไปได้คะแนนเฉลี่ย5.66
จากคะแนนเต็ม 5.00
-ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
พยาบาล
ตารวจ

๖๗

๖๘

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนา
หลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน
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รหัส
โครงการ
วพ
31104

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการพัฒนาและติดตามคุณภาพบัณฑิต

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. บัณฑิตสอบผ่านความรู้
ขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ภายใน ๑ ปี
ร้อยละ๑๐๐
๒. ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๓. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายต่อ
คุณภาพหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐

-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
ทบทวนความรู้และฝึกทักษะ
ในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 และ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ในภาวะฉุกเฉินและบรรเทา
สาธารณภัยร้อยละ 100
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ 90
(= 4.70SD = 0.46),
87.4
(= 4.37SD = 0.27),
86.7
(= 4.92SD = 0.27)
ตามลาดับ
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในภาพรวม
มากกว่าร้อยละ 90
(= 4.63SD = 0.49),
87.4
(= 4.37SD = 0.49),
86.7
(= 4.65SD = 0.49)
ตามลาดับ
(งบที่ใช้ไป 82,700 บาท)
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ
ในภาพรวม อยู่ในระดีบดี
= 4.42SD = 0.60
-ผลการสอบใบอนุญาตเป็น
ผู้ประ-

-ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมน้อยไป
ควรจัด 2 วัน
-ควรมีแนวทางใน
การจัดการเรียนการ
สอนเป็นแนว
เดียวกันเพื่อ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๖๘

๖๙

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนา
หลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน
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รหัส
โครงการ
วพ
31105

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

โครงการกิจกรรมนักศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย
ข้อบังคับของ วพ. และ ตร. และสามารถปรับตัว
อยู่ร่วมกันจนสาเร็จการศึกษาและสามารถดารงตน
ในสังคมการทางานในวิชาชีพพยาบาลได้อย่างมี
ความสุข
๒. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกรักและมีความภาคภูมิใจใน
สถาบันที่ให้การศึกษา
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการก้าวออก
ไปสู่สังคมของการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
การจัดกิจกรรมโดยนาวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA เข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรม
๕. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

๑. มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ง-ชาติครบทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน

1. จัดกิจกรรมการมอบ
หมวกนักศึกษาพยาบาล
ตารวจ ชั้นปีที่2
2. จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
3. กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ
สาหรับนักศึกษาพยาบาล
ตารวจ ชั้นปีที่4
4. กิจกรรมพิธีสาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต
ชั้นปีที่ 4
5. จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิม
นิเทศนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
6. จัดกิจกรรมพิธีสาเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล
7. จัดกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่หลักสูตร

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๖๙

๗๐

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

พยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล
8. จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน
และ
พัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้า
ศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล
9. กิจกรรมของชมรม
นักศึกษา
พยาบาลตารวจ วิทยาลัย
พยาบาล
ตารวจ

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนา
หลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน

25

วพ
31106

โครงการฝึกทักษะการทางานเป็นทีม(กลุ่มพลวัต)

๑. มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติครบทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาดังกล่าว
สาหรับปีการศึกษา 2559
เนื่องจากเป็นวิชาเลือกเสรี
จะเปิดลงทะเบียนใน
ปีการศึกษา 2561 ต่อไป

-ไม่มีนักศึกษาลง
ทะเบียนในรายวิชา
นี้เนื่องจากวิชา
ดังกล่าวไม่เปิดการ
เรียนการสอนในปี
การศึกษา2559 นี้

วิทยาลัย
พยาบาล
ตารวจ

๗๐

๗๑

กลยุทธ์

ลาดับ
26

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนา
หลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน

27

รหัส
โครงการ
วพ
31107

โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล

วพ
31108

โครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
และบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ผลการดาเนินงานและ
ประเมินผลตลอดจนการ
จัดทารายงานตามผลการ
ประเมิน เพื่อนาข้อมูลส่ง
ให้กับคณะผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
นาไปใช้ในการดาเนินงาน
ครั้งต่อไป (ผลการ
ดาเนินการ
ร้อยละ 100)
-ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วและ
๑. มีกิจกรรมพัฒนา
อยู่ระหว่างเขียนรายงาน
นักศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน สรุปผล
โครงการให้ผู้บริหาร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รับทราบ
แห่ง-ชาติครบทุกด้าน
-บรรลุตามตัวชี้วัดและค่า
๒. มีกิจกรรมพัฒนา
เปูานักศึกษาที่ส่งเสริมอัต
หมาย

๑. มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติครบทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน

ลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
28

วพ
31109

โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

๑. มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๒. มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย อย่างน้อย ๑ รายวิชา

1. มีกิจกรรมพิธีทาบุญและ
รดน้าขอพรผู้บังคับบัญชาวัน
สงกรานต์
2. พิธีไหว้ครู (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
3. พิธีวันสถาปนาวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

ข้อเสนอแนะจาก
วิทยาลัย
วิทยากรและ
พยาบาล
ผู้เข้าร่วม
ตารวจ
โครงการ คือ ควร
เพิ่มระยะเวลาใน
การจัดโครงการเป็น
2 - 3วัน เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และฝึก
ปฏิบัติจนเกิดความ
ชานาญ

-

วิทยาลัย
พยาบาล
ตารวจ

๗๑

๗๒

กลยุทธ์

ลาดับ
29

รหัส
โครงการ
วพ
31110

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
เชิงปริมาณ
-จานวนผู้ผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ
อบรม ร้อยละ 91.09
ได้รับความรู้ในหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา ครบ
๔๓ คน
เชิงคุณภาพ
-จานวนผู้ผ่านการอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและแนวทางอัน
เดียวกัน

ปัญหา/อุปสรรค
-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
พยาบาล
ตารวจ

๗๒

๗๓

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 13 ได้รับการ
รับรองการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
จากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง

30

31

รหัส
โครงการ
วพ
31111

วพ
31112

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อแนวปฏิบัติที่ดี(Good 1.ผลการประเมินคุณภาพ
Practices)
ภายในและภายนอกใน
ระดับหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00
2.ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกใน
ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม
5.00
3.มีการนาผลการประเมิน
คุณภาพไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement plan)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ
PDCA ๑)บุคลากรและนักศึกษา

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1) กลุ่มเปูาหมายร้อยละ
80 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแนวทางในการสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดี
2) ได้เครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน 1 สถาบัน
3) ได้องค์ความรู้เพี่อเป็น
แนวทางในการสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ 3 เรื่อง

ระยะเวลาใน
การศึกษา
น้อยไปทาให้ได้แต่
ฟังการถ่ายทอดจาก
ม.ขอนแก่นซึ่ง
คณะกรรมการ
ผู้เข้าร่วมโครงการยัง
ไม่ได้ site visit ซึ่ง
ถ้ามีโอกาสได้ site
visit ในหน้างาน
หรือใน ช่วงจัด
โครงการของ ม.
ขอนแก่นจะทาให้
เห็นภาพหรือได้
ประโยชน์จากการไป
ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
ที่จะสามารถนามา
ถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ได้จริงใน
หลายๆ แนวปฏิบัติ
ที่ดี
-

1.บุคลากรและนักศึกษา
พยาบาลตารวจ
พยาบาลตารวจ กลุ่ม
กลุ่มเปูาหมาย เข้าร่วม
เปูาหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ร้อยละ 100 ตามเปูาหมาย
80 ตามเปูาหมาย ที่
ที่กาหนด
กาหนด
2.บุคลากรและนักศึกษามี
๒)บุคลากรและนักศึกษา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลุ่ม เปูาหมาย มีความรู้ การดาเนินงานโครงการตาม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วงจร PDCA ภายหลังเข้า

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
พยาบาล
ตารวจ

๗๓

๗๔

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ดาเนินงานโครง การตาม
วงจร PDCA เพิ่มมากขึ้น
ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม
3)นักศึกษาสามารถดาเนิน
งานโครงการได้ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามวงจร PDCA

ร่วมกิจกรรมระดับมากที่สุด
(= 4.26) และระดับมาก
(= 4.20)
3.นักศึกษาสามารถ
ดาเนินงานโครงการได้
ครบถ้วนและถูกต้องตาม
วงจรPDCA จานวน
8 โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๗๔

๗๕

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 13 ได้รับการ
รับรองการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
จากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง
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รหัส
โครงการ
วพ
31314

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

เชิงปริมาณ
-ผู้เข้ารับการอบรมครบ
ตามจานวน ๒๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
-จานวนผู้เข้ารับการอบรม
นาความรู้ความสามารถที่
ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
๑๐๐
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรมโครงการใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด(= 4.41)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
เข้าใจในวิธีการดับเพลิง
ขั้นต้นจนถึงการดับเพลิงขั้น
รุนแรง อยู่ในระดับมากที่สุด
(= 4.42)
๒.ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พร้อมในการปูองกันอัคคีภัย
อยู่ในระดับมากที่สุด
(= 4.48)
๓. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทักษะและประสบการณ์ใน
การฝึกปฏิบัติการระงับ
อัคคีภัยอยู่ในระดับมากที่สุด
(= 4.48)
๔. ผู้เข้ารับการอบรม
ตระหนักถึงผลเสียหายและ
ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเกิดอัคคีภัย อยู่ในระดับ
มากที่สุด(= 4.50)

-งบที่ได้รับจัดสรร
น้อย
-มีการเปิดภาคการ
ศึกษาตามการเข้าสู่
อาเซียน ทาให้วัน
เวลาในการจัด
โครงการต้อง
เลื่อนไปจัดไตรมาส
ที๔่ เนื่องจากผู้เข้ารับ
การอบรม
ประกอบด้วย
บุคลากรในสังกัด
วพ.รพ.ตร.,
นักศึกษา
พยาบาลตารวจชั้นปี
ที1่ และนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
พยาบาล
ตารวจ

๗๕

๗๖

กลยุทธ์

ลาดับ
33

รหัส
โครงการ
วพ
31313

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
๑. มีระบบกลไกการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
และมีการดาเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด
๒. มีการนาผลการ
ประเมินความเสี่ยงไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยงครอบคลุม
ประเด็นความเสี่ยงที่
สาคัญ

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

งดการจัดโครงการเนื่องจาก วิทยากรไม่สะดวก
มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน และผู้เข้ารับการ
ความเสี่ยงมา 2 ปี ติดต่อกัน อบรมมีภารกิจมาก
วิทยากรไม่สะดวกและผู้เข้า
รับการอบรมมีภารกิจมาก

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
พยาบาล
ตารวจ

๗๖

๗๗

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 14 จัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
โรงพยาบาลตารวจ

34

รหัส
โครงการ
วพ
31417

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
การใช้เครื่องมือของบุคลากรในการดูแลผู้บาดเจ็บ
และการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยทางภาคพื้นดิน และ
อากาศ

1.จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม
2.จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการ
เคลื่อนย้าย

-ส่งบุคลากรเข้าอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางสาธารณสุขในการ
ลาเลียงผู้ปุวยทางอากาศ
ยานของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 3-5
เมษายน 2560 จานวน
3 นาย อบรมหลักสูตร
การลาเลียงผู้ปุวยทาง
อากาศของสถาบันเวช
ศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ รุ่นที่ 41
ระหว่างวันที่ 24-28
เมษายน 2560 จานวน
2 นาย
-อบรมหลักสูตรบุคลากร
ทางการแพทย์เวชกิจ
ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาล
ตารวจกรุงเทพ ระหว่าง
วันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.
60 จานวน 1 นาย
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้ทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินให้กับ

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ชต.รพ.ตร.

๗๗

๗๘

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

35

วพ
31418

โครงการเปิดให้บริการแพทย์ทางเลือก (นวดไทย) 1.จานวนผู้เข้ารับบริการ
2.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

36

วพ
31419

โครงการเปิดให้บริการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)

ผลดาเนินการ

เจ้าหน้าที่งานการ
พยาบาล ชต.รพ.ตร. ทุก
นาย ระหว่างวันที่ 2022 มิ.ย.60
-เริ่มเปิดให้บริการนวด
แผนไทย เพื่อการ
บาบัดรักษาโรค โดยใน
ระยะแรกมีการเปิด
ให้บริการนวดแผนไทย
เพื่อการบาบัดรักษาโรค
จานวน 3 เตียง
-อยู่ในระหว่างดาเนิน
การศึกษาข้อมูล ในการ
เปิดให้บริการแพทย์
ทางเลือก (ฝังเข็ม)

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

-

๗๘

๗๙

ยุทธศาสตร์ที่ 4

๗๙

๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
เปูาประสงค์ที่ 7 สังคมและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นต่อสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนางานด้านบุคลากร สนับสนุน และสร้างบุคลากรในด้านนิติเวชชั้นสูง มีเครื่องมือภาคสนามที่มีการบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาสนับสนุนงานด้านนิติเวชศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้บริการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติเวชศาสตร์ด้านพันธุกรรม
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาสถานที่ปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ นต.รพ.ตร. ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาการให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ และด้านการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจร

๘๐

๘๑

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
เปูาประสงค์ที่ 7 สังคมและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นต่อสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ
กลยุทธ์
ลาดับ
รหัส
โครงการ/วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาการ
1 ทต.
โครงการ พัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ ร้อยละ 100 ของทันตแพทย์
ให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์
42101
ด้านนิติทันตวิทยา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทาง
และด้านการแพทย์ใน
นิติทันตวิทยาของกลุ่มงาน
กระบวนการยุติธรรมแบบครบ
ทันต กรรม รพ.ตารวจ ได้รับ
วงจร
การจัดการความรู้การตรวจ
พิสูจน์ด้วยวิธีทางทันตนิติ
วิทยาเพื่อให้อยู่บนมาตรฐาน
เดียวกันและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนางาน
บุคลากร สนับสนุนและสร้าง
บุคลากรในด้านนิติเวชชั้นสูงมี
เครื่องมือสนามที่มีบูรณาการ

2

นต
41504

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการรักษา
สภาพศพ และสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครมูลนิธิ ที่สนับสนุนสถาบัน
นิติเวชวิทยา

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการเสร็จ สิ้น
-ทันตแพทย์ทุก
คนในกลุ่มงาน
ได้รับการอบรมฯ
และมีการ
ปรับปรุงวิธีในการ
ทานายอายุทาง
ทันตกรรมตาม
มาตรฐาน
-มีทันตแพทย์ของ
กลุ่มงานฯสอบ
ผ่านอนุมัติบัตร
สาขานิติทันต
วิทยาในปีนี้ทั้งสิ้น
๗ คน
-มากกว่าร้อยละ 80
1.จัดอบรมทั้งสิ้น
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
1 วันคือ 27
ความเข้าใจ และปฏิบัติในการ เม.ย. 2560 ณ
ตรวจรักษาสถานที่เกิดเหตุ
สถาบันนิติเวช
โดยไม่ทาลายวัตถุพยานในที่ วิทยา
เกิดเหตุ และรู้จักปูองกัน
โรงพยาบาล
ตัวเองจากโรคระบาดในที่เกิด
ตารวจ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานทันตกรรม
รพ.ตร.

-

กลุ่มงานพิเศษ นต.
รพ.ตร.

๘๑

๘๒

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

เหตุตลอดจนช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายได้
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ความสัมพันธ์และ
ประสานงานการปฏิบัติ
ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ดียิ่งขึ้น
- สามารถเครือข่าย มูลนิธิที่
สนับสนุนภารกิจของ นต.
เพิ่มขึ้น

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ
- จานวน
เปูาหมาย 65 คน
- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ /
กิจกรรม ทั้งหมด
65 คน
- คิดเป็นร้อยละ
100
3. ผลการ
ประเมินโครงการ
- ผลการประเมิน
ด้านวิทยากร
ระดับความพึง
พอใจตอบมาก
ที่สุด
ร้อยละ 72.3
ความพึงพอใจ
ตอบมากร้อยละ
27.7
- ผลการประเมิน
ด้านการนา
ความรู้ไปใช้ระดับ
ความพึงพอใจ
ตอบมากที่สุด

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๘๒

๘๓

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 81.5
ความพึงพอใจ
ตอบมากร้อยละ
16.9
- ผลการประเมิน
ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
ระดับความพึง
พอใจตอบมาก
ที่สุดร้อยละ
81.5 ความพึง
พอใจตอบมาก
ร้อยละ 18.5
- ผลการประเมิน
ด้านความรู้ความ
เข้าใจระดับความ
พึงพอใจตอบมาก
ที่สุด ร้อยละ
63.1 ความพึง
พอใจตอบมาก
ร้อยละ 33.8
- ผลการประเมิน
ด้านสถานที่ /
ระยะเวลา /
อาหาร
ระดับความพึง
๘๓

๘๔

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนางาน
บุคลากร สนับสนุนและสร้าง
บุคลากรในด้านนิติเวชชั้นสูงมี
เครื่องมือสนามที่มีบูรณาการ

3

นต
41505

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านนิติเวช
ศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยา

กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาฐานข้อมูล
การตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติเวช
ศาสตร์

4

นต
41706

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล LC/MS database
สารที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจทางพิษวิทยา

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

พอใจตอบมาก
ที่สุด ร้อยละ
67.7 ระดับ
ความพึงพอใจ
ตอบมากร้อยละ
32.3
4.ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 31,100
บาท
-มากกว่าร้อยละ 90
1. จัดอบรม
-เพิ่มความชานาญในการ
ทั้งสิ้น 2 วันคือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ลืม
23 – 24 มี.ค.
กฎระเบียบฯในการปฏิบัติเพื่อ 60ณ สถาบัน
ความเชื่อมั่นของสังคม
นิติเวชวิทยา
-เจ้าหน้าที่ สามารถถ่ายทอด โรงพยาบาล
สิ่งที่ได้อบรมไปช่วยเหลือผู้ที่
ตารวจ
รับบาดเจ็บ ประชาชนและเจ้า
2. ผู้เข้าร่วม
พนักงานฯเป็นไปตามหลัก
วิชาการสามารถใช้ยืนยันใน โครงการ จานวน
เปูาหมาย 30 คน
ชั้นพิจารณาของศาลได้
-เพิ่มข้อมูลสาร ได้อย่างน้อย
5 รายการ
-พัฒนาฐานข้อมูลการตรวจ
วิเคราะห์ให้กวางขึ้น

-เพิ่มข้อมูลสาร
กลุ่ม ยาฆ่าแมลง
ในเครื่อง
TOXTYPER ได้
10 รายการคิด
เป็น
100 %

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มงานพิเศษ นต.
รพ.ตร.

-

กลุ่มงานพิษวิทยา
นต.รพ.ตร.

๘๔

๘๕

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ
นต
41907

กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ นต.รพ.ตร.
ให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ
บาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กร
ที่สมรรถนะสูงและมีความเป็น
เลิศ

5

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025/2005

6

นต
41908

โครงการขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานสากล ISO*/IEC 17025/2005

7

นต
41909

โครงการ ขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานสากล ISO*/IEC 17025/2005

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025/2005
อย่างน้อย 3 การทดสอบ
อย่างต่อเนื่อง
-ผลการตรวจเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO*/IEC
17025/2005 อย่างน้อย 1
การทดสอบ

- ได้รับการรับรอง
ปี 2560
ต่อเนื่อง ทั้ง 4 การ
ทดสอบ คิดเป็น
100%

ปัญหา/
อุปสรรค
-

ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล
ISO*/IEC ๑๗๐๒๕
: ๒๐๐๕ เมื่อวันที่
27 มิ.ย. 60
จานวน 1 การ
ทดสอบ
การทดสอบได้รับการรับรอง -กลุ่มงานได้รับการ -ขาด
มาตรฐาน ISO*/IEC
รับรองมาตรฐาน งบประมาณใน
17025/2005 อย่างน้อย 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 การดูแลเครื่อง
การทดสอบ
อย่างต่อเนื่อง
ทาให้อาจมี
ปัญหาในการ
ตรวจสอบจาก
ภายนอกได้ ถ้า
ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพิษวิทยา
นต.รพ.ตร.

กลุ่มงานนิติพยาธิ
นต.รพ.ตร.

กลุ่มงานตรวจ
เลือดชีวเคมีและ
เขม่าดินปืน นต.
รพ.ตร.

๘๕

๘๖

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ นต.รพ.ตร.
ให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ
บาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กร
ที่สมรรถนะสูงและมีความเป็น
เลิศ

8

รหัส
โครงการ
นต
41910

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบควบคุม
การส่งศพฝังยังสุสาน ข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตของมูลนิธิที่สนับสนุนภารกิจสถาบัน
นิติเวชวิทยา

-มีมูลนิธิที่เข้าร่วมมากกว่าร้อย
ละ 80
-สร้างมาตรฐานของมูลนิธิฯที่
สนับสนุนภารกิจของ นต.ให้
วิธีในการดาเนินการที่เป็น
ระบบ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
-ข้อมูลจากมูลนิธิฯ สามารถ
นาไปเป็นฐานข้อมูลในการ
ค้นหาคนหาย และศพไม่มี
ญาติ

1. จัดอบรม
ทั้งสิ้น 1 วันคือ
29 มิถุนายน
2560 ณ ห้อง
ประชุมสถานี
ตารวจภูธรเมือง
อุดรธานี
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ
- จานวน
เปูาหมาย 70 คน
- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ /
กิจกรรม ทั้งหมด
79 คน
- คิดเป็นร้อยละ
112.9
3. ผลการ
ประเมินโครงการ
- ผลการประเมิน
ด้านวิทยากร
ระดับความพึง
พอใจตอบมาก
ที่สุดร้อยละ
84.8 ความพึง
พอใจตอบมาก

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพิเศษ นต.
รพ.ตร.

๘๖

๘๗

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 15.2
- ผลการประเมิน
ด้านการนา
ความรู้ไปใช้ระดับ
ความพึงพอใจ
ตอบมากที่สุด
ผลการประเมิน
ด้านความรู้ความ
เข้าใจระดับความ
พึงพอใจตอบมาก
ที่สุด ร้อยละ 62
ร้อยละ 79.5
ความพึงพอใจ
ตอบมากร้อยละ
20.5
- ผลการประเมิน
ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
ระดับความ
พึงพอใจตอบมาก
ที่สุดร้อยละ
84.8 ความพึง
พอใจตอบมาก
ร้อยละ 15.2
ความพึงพอใจ
ตอบมากร้อยละ
๘๗

๘๘

กลยุทธ์

ลาดับ

9

รหัส
โครงการ

นต
41911

โครงการ/วัตถุประสงค์

โครงการ การฝึกอบรม การจัดตั้งเครือข่าย
หน่วยปฏิบัติงานการรับศพฝากฝัง

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

31.7
ความพึงพอใจ
ตอบปานกลาง
ร้อยละ 6.3
- ผลการประเมิน
ด้านสถานที่ /
ระยะเวลา /
อาหาร
-มีมูลนิธิฯทั่วประเทศเข้าร่วม 1. จัดอบรม
มากกว่าร้อยละ 80
ทั้งสิ้น 1 วันคือ
-สถาบันนิติเวชวิทยาจะมีขีด 29 มิถุนายน
ความสามารถในการสนับสนุน 2560 ณ ห้อง
งานด้านนิติเวชวิทยา ของ
ประชุมสถานี
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ ตารวจภูธรเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนที่
อุดรธานี
เกี่ยวข้องกับบุคคลนิรนาม
2. ผู้เข้าร่วม
บุคคลไร้ญาติบุคคลพลัดหลง
โครงการ
-สนับสนุนกระบวนการ
ดาเนินการกาหนดมาตรฐาน - จานวน
เปูาหมาย 100
การปฏิบัติงานด้านนิติเวช
คน
ศาสตร์
-จะเป็นการสร้างความเข้าใจ - จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ /
อันดีต่อประชาชนสังคมว่า
สานักงานตารวจแห่งตระหนัก กิจกรรม ทั้งหมด
ถึงความสาคัญของงานด้าน
79 คน
นิติเวชวิทยาในการสนับสนุน - คิดเป็นร้อยละ
การปฏิบัติงานของสานักงาน 79

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มงานพิเศษ นต.
รพ.ตร.

๘๘

๘๙

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ตารวจแห่งชาติและ
กระบวนการยุติธรรม
-สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลใน
ตรวจสอบสืบค้นบุคคล
ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตและเป็น
ฐานข้อมูลในการตั้งศูนย์
ติดตามบุคคลสูญหาย,ศพนิร
นาม และศพไร้ญาติ

3. ผลการ
ประเมินโครงการ
- ผลการประเมิน
ด้านวิทยากร
ระดับความพึง
พอใจตอบมาก
ที่สุดร้อยละ
66.2
ความพึงพอใจ
ตอบมากร้อยละ
29.75
ความพึงพอใจ
ตอบปานกลาง
ร้อยละ 4
- ผลการประเมิน
ด้านการนา
ความรู้ไปใช้ระดับ
ความพึงพอใจ
ตอบมากที่สุด
ร้อยละ 44.6
ความพึงพอใจ
ตอบมากร้อยละ
47.3
ความพึงพอใจ
ตอบปานกลาง
ร้อยละ 8.1

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๘๙

๙๐

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ผลการประเมิน
ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
ระดับความพึง
พอใจตอบมาก
ที่สุดร้อยละ
84.8 ความพึง
พอใจตอบมาก
ร้อยละ 15.2
- ผลการประเมิน
ด้านความรู้ความ
เข้าใจระดับความ
พึงพอใจตอบมาก
ที่สุด
ร้อยละ 62
ความพึงพอใจ
ตอบมากร้อยละ
31.7 ความพึง
พอใจตอบปาน
กลาง
ร้อยละ 6.3
- ผลการประเมิน
ด้านสถานที่ /
ระยะเวลา /
อาหาร ระดับ
ความพึงพอใจ
๙๐

๙๑

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตอบมากที่สุด
ร้อยละ 82.3
ระดับความพึง
พอใจตอบมาก
ร้อยละ 13.9
ความพึงพอใจ
ตอบปานกลาง
ร้อยละ 63.8
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10

นต
42012

โครงการทดสอบความสามารถการตรวจด้าน
นิติพันธุศาสตร์ (PT Test or Interlab
comparition)

-ได้รับการรับรองผลการ
ทดสอบที่ถูกต้อง
ห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อย่างน้อย 3
การทดสอบ

-กลุ่มงานได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
การตรวจ
เปรียบเทียบ
- กลุ่มงานได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานการตรวจ
เปรียบเทียบ
ตัวอย่างระหว่าง
ห้องปฏิบัติการทั้ง
ในและต่างประเทศ

11

นต
42013

โครงการทดสอบความสามารถการตรวจด้าน
นิติพิษวิทยา (PT Test or Interlab
comparition)

-เข้าร่วมทดสอบ PT Test or
Interlab comparition อย่าง
น้อย 3 การทดสอบ
- ได้ผล ผ่าน หรือ ถูกต้อง
หรือน่าพอใจตาม
มาตรฐานสากล

-เข้าร่วมทดสอบ
PT Test ไปแล้ว 3
การทดสอบ ได้ผล
น่าพอใจ

ขาด
งบประมาณใน
การดูแลเครื่อง
อย่างต่อเนื่อง
ทาให้อาจมี
ปัญหาในการ
ตรวจสอบจาก
ภายนอกได้ถ้า
ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
-

กลุ่มงานตรวจ
เลือดชีวเคมีละ
เขม่าดินปืน นต.
รพ.ตร.

กลุ่มงานพิษวิทยา
นต.รพ.ตร.

๙๑

๙๒

กลยุทธ์

ลาดับ
12

กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ นต.รพ.ตร.
ให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ
บาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กร
ที่สมรรถนะสูงและมีความเป็น
เลิศ

รหัส
โครงการ
นต
42014

13

ชต
41920

14

ชต
41921

15

ชต
41922

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

-ได้ดาเนินการเข้า ร่วมการทดสอบ
Interlab
comparion กับ
ภาควิชาพยาธิ
วิทยา คณะแพทย์
ศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี
โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานในด้านการ 1.จานวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการ ปฏิบัติงานด้าน
ชันสูตรพลิกศพสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติ
ตรวจ
นิติเวชในพื้นที่
หน้าที่ของข้าราชการตารวจใน ศชต.
2.ความพึงพอใจของ ตร.ใน ศชต. ลุล่วงตาม
เขต ศชต.
ความต้องการของ
พนักงานสอบสวน
โครงการจัดหาอุปกรณ์มาตรฐานสาหรับการ
ปรับปรุงห้องผ่าศพ
ชันสูตร
นิติเวช และ
อุปกรณ์ให้พร้อม
สาหรับการใช้งาน
แล้ว
โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจชันสูตร
สามารถชันสูตร
บาดแผล การตรวจร่างกายผู้ต้องขัง (ตามพระ
บาดแผล และ
ราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ตรวจร่างกาย ตาม
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘)
พระรากาหนดการ
บริหารร่าชการในส
ถาณการณ์ฉุกเฉิน
ลุล่วงตาม ศชต.
ร้องขอโดยไม่มี
ปัญหาขัดข้องใดๆ

ปัญหา/
อุปสรรค

ชื่อโครงการ การทดสอบความสามารถระหว่าง ตัวชี้วัด: เข้าร่วมการทดสอบ
ห้องปฏิบัติการทางด้าน นิติจุลพยาธิวิทยา
Interlab comparison กับ
(Interlab comparison)
หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย
1 การทอสอบต่อปี (100%)

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนิติพยาธิ
นต.รพ.ตร.

ชต.รพ.ตร.

-

-

๙๒

๙๓

ยุทธศาสตร์ที่ 5

๙๓

๙๔

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ระดับสากล
เปูาประสงค์ที่ 8 ยกระดับมาตรฐานบริการการรักษาพยาบาลเฉพาะทางให้มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 22 สนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อน สู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent center)
กลยุทธ์ที่ 23 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 24 ปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ

๙๔

๙๕

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ระดับสากล
กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 22 สนับสนุนและ
พัฒนาหน่วยงานทางการแพทย์ที่
มีความเชี่ยวชาญระดับสูงสามารถ
รักษาโรคที่มีความซับซ้อน สู่ศูนย์
ความเป็นเลิศ (
Excellent
center)

1

กลยุทธ์ที่ 24 ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และเครื่องมือทางการ
แพทย์ให้มีความทันสมัยพร้อม
ให้บริการ

รหัส
โครงการ
ศย
52214

2

สร
52204

3

รส
52404

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการแผนการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด
โรงพยาบาลตารวจสู่ความเป็นเลิศ
(Excellent Center of Vascular
surgery in PGH)

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

-สามารถบริการดูแลรักษาผู้ปุวย
-เริ่มดาเนินการในการ
กลุ่มโรคทางศัลยกรรมหลอดเลือด จัดหาสถานที่และซื้อ
และผู้ปุวยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เครื่องมือทางการแพทย์
ได้อย่างมีระบบ เป็นองค์รวม
ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพโดย
ให้บริการตรวจรักษาผู้ปุวยนอกไม่
น้อยกว่าปีละ 3,000 ราย และ
ผ่าตัดรักษาผู้ปุวยหลอดเลือดหัวใจ
ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย
-มีการสอนผ่าตัดทาเส้นฟอกไต
ระยะสั้นแก่ศัลยแพทย์ที่สนใจ
(Short course vascular access
training) 4 คนต่อปี
- ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
โครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์
-จานวนผู้เข้าอบรม (50)
-การประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับ ไม่ได้กันงบประมาณไว้
การอบรม 80 %
โครงการรักษามาตรฐานเครื่องมือทาง อัตราของเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ อยู่ในระหว่างขั้นตอนรอการ
รังสีวิทยา
ทางรังสีวิทยา ได้รับการตรวจสอบและ ขอตรวจสอบเครื่องจาก
ได้มาตรฐานตามที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
ร้อยละ 100

ปัญหา/
อุปสรรค

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
ศัลยกรรม
รพ.ตร.

-

กลุ่มงานสูตินรี
เวชกรรม
รพ.ตร.
เนื่องจาก
กลุ่มงานรังสี
กรมวิทยาศา วิทยา รพ.ตร.
สตร์การแพท
ย์ ซึ่งเป็น
หน่วยงาน
ภายนอกมี
ภารกิจ
ให้บริการ
ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเร
๙๕

๙๖

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

4

รส
52405

โครงการ บารุงรักษาเครื่องมือทาง
รังสีวิทยา

สามารถทาการบารุงรักษาเชิง
ปูองกันเครื่องเอกซเรย์ระบบ
ดิจิตอลและอุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตามเวลาที่กาหนด

5

หคจ
52407

โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรค หู คอ สถานที่ให้บริการเป็นที่พึงพอใจแก่
จมูก เพื่อรองรับอาคาร A (โครงการ ผู้ปุวยผู้เข้ามารับการบริการ
ต่อเนื่อง)

ผลการดาเนินการ

อยู่ในระหว่าง

รอย้ายขึ้นไปอาคาร A

ปัญหา/
หน่วยงาน
อุปสรรค
ผู้รับผิดชอบ
ย์ทั้งประเทศ
ทาให้มีระย
เวลารอคอย
การ
ตรวจสอบ
และรับรอง
มาตรฐาน
เนื่องจาก
กลุ่มงานรังสี
กรมวิทยาศา วิทยา รพ.ตร.
สตร์การแพท
ย์ ซึ่งเป็น
หน่วยงาน
ภายนอกมี
ภารกิจ
ให้บริการ
ตรวจสอบ
กลุ่มงานหู คอ
จมูก รพ.ตร.

๙๖

๙๗

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 22 สนับสนุนและ
พัฒนาหน่วยงานทางการแพทย์ที่
มีความเชี่ยวชาญระดับสูงสามารถ
รักษาโรคที่มีความซับซ้อนสู่ศูนย์
ความเป็นเลิศ (Excllent center)

6

รหัส
โครงการ
ภน
52101

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

โรงพยาบาลตารวจเป็นโรงพยาบาล
ต้นแบบด้านโภชนบาบัดโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงประจาปีงบประมาณ
2558-2560 (ต่อเนื่อง)

-โรงพยาบาลตารวจเป็น
โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชน
บาบัด โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงระดับเขตสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ 25582560และจะพัฒนาต่อยอดเป็น
แหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลสู่
โรงพยาบาลอื่น เพื่อพัฒนาให้เป็น
โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชน
บาบัดโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงระดับประเทศ หลังจาก
โภชนากรผ่านการอบรมหลักสูตร
โภชนบาบัดและการบริหาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตร
ประกาศนียบัตรโภชนบาบัด)
และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ทางด้านโภชนาการและโภชน
บาบัดแล้วโภชนากรได้นาความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้
1. ให้คาแนะนาด้านโภชนาการ
และโภชนบาบัดแก่ผู้ปุวยและ
ญาติมากกว่า 100 ราย/เดือน
2.จัดทาข้อมูลเผยแพร่ความรู้
ด้านโภชนาการและโภชนบาบัด
ให้แก่ข้าราชการตารวจ และ
ประชาชนในรูปแบบ

ผลการดาเนินการ

-ประจาปี ๒๕59
ตุลาคม 140 คน
พฤศจิกายน 136 คน
ธันวาคม 101 คน
-ประจาปี ๒๕60
มกราคม 156 คน
กุมภาพันธ์ 129 คน
มีนาคม 166 คน
เมษายน 122 คน
พฤษภาคม 183 คน
มิถุนายน 168 คน
กรกฎาคม 150 คน
สิงหาคม 139 คน
2.1 เอกสารแผ่นพับ
ตุลาคม 2559
1. 10 อาหารสุขภาพ
คลายเครียด
พฤศจิกายน 2559
1. ทานอาหารตามโซนสี
ธันวาคม 2559
1. โภชนาการกับข้อเข่า
เสื่อม
มกราคม 2560
1. โภชนาการในหญิงให้
นมบุตร

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
โภชนาการ
รพ.ตร.

๙๗

๙๘

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

2.1 เอกสารแผ่นพับจานวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง/1 เดือน
2.2 แผ่นประชาสัมพันธ์ (ติดลิฟท์)
จานวน 2 เรื่อง/1 เดือน
2.3 อุปกรณ์แสดงภาพแบบม้วน
เก็บ (Roll up) จานวน 1 เรื่อง/6
เดือน
2.4 แผ่นดิจิตอลอเนกประสงค์
(DVD) จานวน 1 เรื่อง/ปี
3. พัฒนารายการอาหารสาหรับ
ผู้ปุวยปีละ 1 ครั้ง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์
พยาบาล สหวิชาชีพ ด้าน
โภชนาการและโภชนบาบัด 6 ครั้ง/
ปี
5. จัดประชุมวิชาการ ด้านโภชนา
บาบัด โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง สาหรับบุคลากรทางการแพทย์
1 ครั้ง/ปี
6. เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนบาบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทาง
website โรงพยาบาลตารวจ
(www.policehospital.org/hom
e.php) 1 เรื่อง/2เดือน

กุมภาพันธ์ 2560
1. โภชนาการสาหรับหญิง
ตั้งครรภ์
มีนาคม 2560
1. โภชนาการในเด็กวัย
เรียน
เมษายน 2560
1. ผลไม้ กินเท่าไหร่ไม่
อ้วน
พฤษภาคม 2560
1. อาหารต้านกระดูกพรุน
มิถุนายน 2560
1. อาหารต้านเก๊าฑ์
กรกฎาคม 2560
1. DASH DIET
สิงหาคม 2560
1. อันตรายจากอาหาร
แปรรูป
กันยายน 2560
1. ไวรัสตับอักเสบ
แผ่นประชาสัมพันธ์ติด
ลิฟท์
ตุลาคม 2559
1. กินเจอย่างไรไม่ให้อ้วน

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๙๘

๙๙

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

2. โยเกิร์ต
พฤศจิกายน 2559
1. บริโภคข้าวไทยห่างไกล
โรค
2. ปริมาณน้าตาลใน
เครื่องดื่มยอดนิยม
3. โภชนาการในผู้สูงอายุ
4. Super foods ต้านอัล
ไซเมอร์
5. พระสงฆ์ไทย ฉัน
อย่างไรห่างไกลโรค
6. ถั่ว 5 สี ของดีมี
ประโยชน์
7. ผักหลากสีมีดีอย่างไร
8. โภชนบัญญัติ 9
ประการ
มกราคม 2560
1. อันตรายจากกล่องโฟม
ในอาหาร
กุมภาพันธ์ 2560
1. การล้างมือ
มีนาคม 2560
1. ดับร้อนด้วยอาหารฤทธิ์
เย็น
๙๙

๑๐๐

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

เมษายน 2560
1. หน้าร้อนนี้ระวังอาหาร
เป็นพิษ
พฤษภาคม 2560
1. กิน น้าดื่ม น้าแข็ง
อย่างไร
ให้ปลอดภัยในหน้าร้อน
มิถุนายน 2560
1. ปริมาณโซเดียมใน
อาหารจานเดียว
กรกฎาคม 2560
1. ปริมาณน้าตาลในผลไม้
สิงหาคม 2560
1. โภชนบัญญัติ 9
ประการ
เพื่อสุขภาพที่ดี
กันยายน 2560
1. กินผักผลไม้ 400 กรัม
เพื่อสุขภาพ
2.3 อุปกรณ์แสดงภาพ
แบบม้วนเก็บ (Roll up)
มีนาคม 2560
1. ลดมัน ลดโรค
2. ลดเค็ม ลดโรค
3. ลดหวาน ลดโรค
๑๐๐

๑๐๑

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

4. กินอย่างไรห่างไกล
โรคเบาหวาน
5. กินอย่างไรห่างไกลโรค
ความดันโลหิตสูง
กันยายน 2560
1. พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลา
ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร
2. บทบาทนักกาหนด
อาหาร โรงพยาบาลตารวจ
ยุค 4.0
3. โครงการ ตารวจไทย
กินอย่างไร ห่างไกลโรค
NCDs
4. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารในเด็กนักเรียนที่มี
น้าหนักเกินเกณฑ์

๑๐๑

๑๐๒

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

2.4 ดิจิตอลอเนกประสงค์
(DVD)
- รอเบิกงบวัสดุโฆษณา
เผยแพร่ ประจาปี
งบประมาณ 2561
3. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2560
4. ปฏิบัติงานร่วมกับทีม
แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ
ด้านโภชนาการและโภชน
บาบัด
มกราคม 2560
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก ประจาปี ๒๕60 (วัน
เด็กแห่งชาติ)
มีนาคม 2560
1. โครงการวันไตโลก “กิน
อย่างไร ไม่อ้วนกลมระทม
ไต”
เมษายน 2560
1. โครงการจัดกลุ่ม
สนับสนุนผู้ปุวยเรื้อรัง-ผู้ปุวย
ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และ
ครอบครัว ประจาปี ๒๕๖๐

๑๐๒

๑๐๓

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2560
1. นิทรรศการวันงดสูบ
บุหรี่โลก ประจาปี 2560
กรกฎาคม 2560
1. โครงการโรคอ้วน ภัย
ร้าย หนึ่งใน NCD
สิงหาคม 2560
1. การศึกษาดูงาน
โครงการดูแลคนไข้กระดูก
พรุน ของอนุสาขาเมตาบอ
ลิก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
รพ.ตร.
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2560
6. เผยแพร่ความรู้ด้าน
โภชนบาบัดโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ทาง
Website โรงพยาบาล
ตารวจ
(www.policehospital.o
rg/home.php) และ
Facebook Page กลุ่ม
งานโภชนาการ
โรงพยาบาลตารวจ
๑๐๓

๑๐๔

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 2560
- DASH Diet อาหารเพื่อ
ต่อต้านความดันโลหิตสูง
- เมื่อเป็นเบาหวาน ควร
ทานอย่างไร
- ทานอาหารอย่างไรตาม
โซนสี
- อาหารลดโซเดียม
พฤษภาคม 2560
- ผักหลากสี มีดีอย่างไร
มิถุนายน 2560
- 10 อาหารสุขภาพ
อาหารคลายเครียด
สิงหาคม 2560
- อาหารต้านกระดูกพรุน
และอาหารเสริมแคลเซียม
ภน.รพ.ตร. ได้เพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่ความรู้
ด้านโภชนบาบัด
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ขึ้นอีก 1
ช่องทาง คือ Line :
Nutrition@PGH เริ่ม
ดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560
๑๐๔

๑๐๕

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 23 ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานและอัตรากาลังบุคลากร
ให้เพียงพอเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7

รหัส
โครงการ
นต
52315

8

ชต
52323

9

ชต
52324
ชต
52325

10
11

ชต
52326

12

ชต
52327
ชต
52328

13

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการอบรมภาษาที่สองให้
บุคลากร

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับ
การอบรมภาษาที่สอง
- มีทักษะสูงขึ้น โดยประเมินจากผล
Pre-test & Post-test

-ได้ดาเนินการเข้าร่วมการ
ทดสอบ Interlab
comparion กับภาควิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทย์
ศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี
ยังไม่ได้ดาเนินการ

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และ 1.จานวนผู้เข้ารับบริการ
อุปกรณ์ สาหรับห้องฉุกเฉิน และห้อง 2.ความพึงพอใจ
ผ่าตัดเล็ก
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้อง
ฉุกเฉินอุบัติเหตุ และหอผู้ปุวยใน
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยทาง
ภาคพื้นดิน
โครงการวิทยุเพื่อการสื่อสาร

โครงการจัดตั้งการบริการเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยทาง อากาศยาน
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยทางอากาศ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ฝอ.นต.รพ.ตร.

ยังไม่มี ชต.รพ.ตร.
งบประมาณ
ยังไม่มี
งบประมาณ
ยังไม่มี
งบประมาณ

ดาเนินการจัดซื้อ โดยใช้
งบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่มี
โครงการ
งบประมาณ
โครงการของกลุ่มงานศูนย์
ส่งกลับและรถพยาบาล
รพ.ตร.

๑๐๕

๑๐๖

ยุทธศาสตร์ที่ 6

๑๐๖

๑๐๗

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปูาประสงค์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 25 ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลตารวจและทุกหน่วยงาน ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศตามมาตรฐาน PMQA (Public Sector Management Quality Award) หรือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 26 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยก่อสร้างอาคารให้เพียงพอและมีความคุ้มค่าในทาเลที่มีศักยภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 27 พัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นโรงพยาบาลสี เขียว และกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กับการรักษา
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 28 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการเป็นคลังข้อมูลสุขภาพได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 32 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน (ทางานเป็นทีมบริการด้วยใจ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน ธรรมาภิบาล)
เปูาประสงค์ที่ 10 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการทันต่อเหตุการณ์
กลยุทธ์ที่ 23 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพ และรองรับภารกิจต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 30 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 31 บริหารจัดการงบประมาณ และการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการหารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก

๑๐๗

๑๐๘

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปูาประสงค์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
รหัส
กลยุทธ์
ลาดับ
โครงการ/วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 30 ปรับปรุง
1
อธ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์
-อาจารย์แพทย์หลักสูตร
กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
61004 ระดับสูงเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
ปริญญาเอก 1คน
เพื่อสนับสนุนการบริการ
-จานวนงานวิจัยทีส่งราช
สุขภาพได้อย่างมี
วิทยาลัยฯจานวน 10 เรื่อง/ปี
ประสิทธิภาพ
-จานวนงานวิจัยที่ส่งประกวด
ต่างประเทศ อย่างน้อยจานวน
2 เรื่อง/ปี

กลยุทธ์ที่ 25 ปรับปรุง
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของโรงพยาบาล
ตารวจและทุกหน่วยงาน
ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล เพื่อ
รองรับการเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีความ
เป็นเลิศตามมาตรฐาน
PMQA (Public Sector
Management Quality
Award) หรือ รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

2

กมว
62501

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการ
ดาเนินการทางวินัยบนเว็บไซต์โรงพยาบาล
ตารวจ
โดยเผยแพร่ความรู้ทางด้านการดาเนินการ
ทางวินัย รวมทั้งแนวคาพิพากษาศาล
ปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการทางวินัยของข้าราชการ โดย
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลตารวจ

การดาเนินการโครงการฯ
-การจัดทาโครงการฯ
-การได้รับความสนใจในการ
เผยแพร่ลงเว็บไซต์
-ปัญหาเรื่องการร้องเรียนลดลง

ผลการดาเนินการ

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(จะจัดวันที่ 2 พ.ย.
60)

ดาเนินการเสร็จสิ้น
จานวนเรื่องร้องเรียน
ลดลง ร้อยละ 80

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานออร์โธปิ
- การจัดเก็บ
ข้อมูลของแต่ละ ดิกส์ รพ.ตร.
ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยยังไม่
สอดคล้องกับ
แผน
- วิทยากร เวลา
ไม่ตรงกัน ทาให้
กาหนดการถูก
เลื่อน
-

ฝุายกฎหมายและ
วินัย บก.อก.
รพ.ตร.

๑๐๘

๑๐๙

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 30 ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุน
การบริการสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ลาดับ
3

4

รหัส
โครงการ
กง
63001

ฝร
63004

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการปรับปรุงคู่มืออัตราค่า
รักษาพยาบาลและค่าบริการอื่นๆของ
โรงพยาบาลตารวจ โดยจัดทาเป็นรูปเล่มให้
เสร็จสิ้น ภายใน 2 ปี(พ.ศ.2559-2560)

โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาลกับการ
ปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

1.ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
ชะลอการดาเนินการ
ตารวจทราบอัตราค่า
รักษาพยาบาลและค่าบริการ
อื่นๆของ รพ.ตร.และจัดเก็บค่า
รักษาพยาบาลและค่าบริการ
อื่นๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
100 %
1.จานวนข้อร้องเรียนไม่เพิ่มขึ้น ดาเนินการแล้วเสร็จ
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เมือ่ วันที่ ๒๓ และ ๒๗
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ปัญหา/อุปสรรค
-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กง.บก.อก.รพ.ตร.

ฝร.บก.อก.รพ.ตร.

ธ.ค. ๕๙
จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จานวน ๑๕๐
คน

5

ฝร
63005

โครงการฝึกแบบตารวจ

ไม่มีข้าราชการตารวจในสังกัด
กระทาผิดระเบียบวินัย

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด ๑๙ ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พ.ย.
๕๙ – ๔ เม.ย. ๖๐
จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จานวน
๑,๑๔๐ คน

ฝร.บก.อก.รพ.ตร.

๑๐๙

๑๑๐

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 25 ปรับปรุง
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของโรงพยาบาล
ตารวจและทุกหน่วยงาน
ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล เพื่อ
รองรับการเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีความ
เป็นเลิศตามมาตรฐาน
PMQA (Public Sector
Management Quality
Award) หรือ รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 31 บริหาร
จัดการงบประมาณ และ
การเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงการ
หารายได้จากสินทรัพย์ที่มี
อยู่ของโรงพยาบาล มี
ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก

6

7

รหัส
โครงการ
ฝร
62506

งป
63101

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเรื่องการบริหารงานสาร
บรรณ หัวข้อ การเขียนหนังสือราชการ
และการเขียนรายงานประชุม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๐
จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จานวน ๑๕๐
คน

โครงการ หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้าน
งบประมาณการเงินและงานอานวยการ

-ข้อมูลด้านงบประมาณ มีความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5 เรื่อง/ปี
-เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของ
ข้าราชการตารวจและลูกจ้าง
ชั่วคราวสามารถประสานงาน
กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ให้ถูกต้องและทาความตกลง
เกี่ยวกับงบประมาณโครงการ
รวมทั้งให้คาปรึกษาด้าน
งบประมาณ แก่ข้าราชการ
ตารวจ ลูกจ้าง ในสังกัด รพ.ตร.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปูาหมายเพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณได้ตามเปูาหมาย

-บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในงานงบประมาณ
และงานอานวยการ
-หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
รพ.ตร.ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และเงิน
บารุงเป็นไปตามเปูาหมาย
เบิกจ่ายงบประมาณ ตร.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-การขาดแคลน งป.บก.อก.รพ.ตร.
ข้าราชการตารวจ
ระดับสัญญาบัตร
และประทวน

๑๑๐

๑๑๑

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 27 พัฒนา
สิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศวิทยาให้เป็น
โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็น
โรงพยาบาลสี เขียว และ
กาหนดมาตรการประหยัด
พลังงานควบคู่กับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

8

รหัส
โครงการ
ซร
62701

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการจัดการการใช้น้าเสียที่ผ่านการ
บาบัดมาใช้ประโยชน์ภายใน รพ.ตร.
-ดาเนินการจัดทาโครงการ,วิธีดาเนินการ
และการติดตามประเมินผล จากการ
ควบคุมมลพิษทาการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าให้ได้มาตรฐานก่อนนาไปใช้
และปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 2,500
ลบ.ม./วัน หรือ 75,000 ลบ.ม./เดือน

9

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี

10

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม
ภายใน

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ความสาเร็จของโครงการ
-ได้รับการรับรองจากกรม
ควบคุมมลพิษทาการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้าที่ผ่านการ
บาบัดน้าเสียของ รพ.ตร.เป็น
ประจาทุกเดือน
เปูาหมาย
1. ประสบความสาเร็จตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดน้าตาม
มติ ครม.เห็นชอบแนวทางการ
ประหยัดน้าตามที่กรม
ทรัพยากรให้หน่วยงานภาครัฐ
ลดการใช้น้าอย่างน้อยร้อยละ
10 ผลการประหยัดน้า เป็นไป
ตามตัวชี้วัดที่ 5
2. ลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค ของ รพ.ตร.
3. การระบายน้าทิ้งจากระบบ
บาบัดน้าเสียไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60
ร้อยละของหน่วยงานที่จัดทา
การควบคุมภายใน >80

'๑. นาน้าที่ผ่านการบาบัด
มาใช้ประโยชน์ รดน้า
ต้นไม้ และล้างถนน
- จัดเตรียมพื้นที่วางถัง
พักน้าที่ผ่านการบาบัด
อาคารบาบัดน้าเสีย ชั้น ๑
- กรมควบคุมมลพิษทา
การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าเสียอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก่อน
นาไปใช้

- การจัดหาถังพัก
น้าอยู่ระหว่างจัด
ทาคุณลักษณะ ถัง
พักน้าที่ใช้เก็บน้า
ที่ผ่านการบาบัด
เพื่อนาไปใช้ประ
โยชน์ รดน้าต้นไม้
และล้างถนน

ดาเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2560

-

ดาเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2560

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ซร.บก.อก.รพ.ตร.

ยศ.บก.อก.รพ.ตร.
ยศ.บก.อก.รพ.ตร.

๑๑๑

๑๑๒

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

11

12
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารจัดการและ
การเป็นคลังข้อมูลสุขภาพ
ได้มาตรฐานสากล

13

นต
62916

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
รพ.ตร.
และ นาหลักการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามขั้นตอนตาม
มาตรฐานการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยครบขั้นตอนร้อยละ
100
โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day
ร้อยละ 100 ของความสาเร็จ
และ กิจกรรม 5 ส.
ของการจัดกิจกรรม /โครงการ

ดาเนินการซ้อมแผน
เสร็จสิ้น

-

ดาเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2560

-

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บ - scan รายงานผลการตรวจเก่า
อย่างน้อย 5 ปี พร้อมทั้งจัดเก็บ
เอกสาร
ผลเป็นระบบไฟล์
- สารองและรักษาข้อมูล ตาม
ระบบ ISO/IEC
17025:2005

- สแกนงานของปี
2559 แล้วเสร็จ คิด
เป็นปริมาณงานถึง
ปัจจุบัน 100%

-ขาดกาลังคน
และเครื่อง
สแกนเนื่องจาก
ระบบการสแกน
เพิ่งเริ่มใช้งาน
ทาให้เครื่อง
สแกน 1 เครื่อง
ใช้เพื่อสแกน
งานปัจจุบัน
และ 1 เครื่อง
สแกนงานปี
2559

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ยศ.บก.อก.รพ.ตร.

- กลุ่มงาน
พิษวิทยา นต.
รพ.ตร.
- กลุ่มงานตรวจ
พิสูจน์หลักฐาน
เกี่ยวกับบุคคล นต.
รพ.ตร.
- กลุ่มงานนิติพยาธิ
นต.รพ.ตร.

๑๑๒

๑๑๓

กลยุทธ์

ลาดับ

เปูาประสงค์ การลด
จุดอ่อนขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 31 บริหาร
จัดการงบประมาณ และ
การเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงการ
หารายได้จากสินทรัพย์ที่มี
อยู่ของโรงพยาบาล มี
ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก

14

กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารจัดการและ
การเป็นคลังข้อมูลสุขภาพ
ได้มาตรฐานสากล

16

15

รหัส
โครงการ
ชต
63129
ชต
63130

วพ
62915

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

-

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้าน
งบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง)
โครงการดูแลประสานการจัดหา
ผลตอบแทนให้แก่ข้าราชการตารวจที่ได้
บาดเจ็บในสถานการณ์ความรุนแรงในเขต
จชต.

1 สัดส่วนจานวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม
2.ความพึงพอใจของบุคลากร

ส่งเข้าร่วมการอบรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.จัดให้มีการประกัน
ชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2.ข้าราชการทุกนายใน
สังกัด ชต.รพ.ตร. ได้
แสดงเจตนาระบุ
รายชื่อผู้รับ
ผลประโยชน์ กรณีเงิน
ทดแทนการประกัน
ชีวิต ส่งเก็บไว้ที่สมุด/
แฟูมประวัติ (ก.พ.7 )
ที่หน่วยต้นสังกัดระดับ
บก.1 ผู้แสดงเจตนา
ทั้งสิ้นจานวน 56 นาย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ
ของ วพ. ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐

-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศ 3.70
-ไม่ได้ดาเนินการจัดอบรม
เนื่องจาก บุคลากรมี
ภารกิจมากไม่สามารถ
กาหนดวันอบรมได้ แต่
ได้กันงบประมาณเหลื่อมปี
ไว้แล้ว

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ชต.รพ.ตร.

ข้าราชการใน
สังกัดยังไม่
เข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการประกัน
ชีวิตตาม
ระเบียบ รวมถึง
ผลตอบแทนที่
จะได้รับในกรณี
ต่างๆ

-บุคลากรมีภารกิจ
มากทาให้กาหนด
วันเวลาที่จะ
อบรมล่าช้า

วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

๑๑๓

๑๑๔

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 31 บริหาร
จัดการงบประมาณ และ
การเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงการ
หารายได้จากสินทรัพย์ที่มี
อยู่ของโรงพยาบาล มี
ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก

17

กลยุทธ์ที่ 32 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน (ทางาน
เป็นทีมบริการด้วยใจ ได้
มาตรฐานสากล บน
พื้นฐาน ธรรมาภิบาล)

18

รหัส
โครงการ
วพ
63116

วพ
63217

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

โครงการให้ความรู้การบริหารงานการเงิน
ทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุน

๑. มีระบบกลไกในการจัดสรร
การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณครอบคลุม ร้อยละ
๑๐๐
๒.มีการวิเคราะห์ประเมินการใช้
งบประมาณครอบคลุมพันธกิจ
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

ผลการดาเนินการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเปูาหมาย เข้าร่วม
โครงการ จานวนร้อยละ
100
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน ใน
ระดับมากขึ้นไปสถานที่จัด
โครงการ: วพ.รพ.ตร.
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
50คน ประกอบด้วย
อาจารย์และบุคลากร วพ.
รพ.ตร.
๑. จานวนผู้เข้ารับร่วม
๑. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ
83.9
๒. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
๙๐ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีส่วนร่วม ความตระหนักถึง
ความสัมพันธ์อันดีและ
โครงการ
ความคิดเชิงบวกคิดเป็น
๓. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ
ร้อยละ 95.6 (= 4.78
๑๐๐ ได้รับการถ่ายทอดแผน
SD=0.41)
๔. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
๙๐ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทา ความตระหนักถึง
แผนปฏิบัติราชการและแนว
ความสาคัญของการ
ทางการนาแผนไปปฏิบัติ
ทางานภายใต้
ความสัมพันธ์อันดี
และความสามัคคีใน
องค์กรคิดเป็นร้อยละ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

เนื่องจากวันที่จัด
โครงการเป็นช่วงที่
กาลังเปิดภาค
การศึกษาต้น
ประจาปีการศึกษา
2560 จึงทาให้
อาจารย์บางส่วน
ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ ใน
ปีงบประมาณ
ต่อไปเห็นควรให้
จัดโครงการช่วง
ปิดภาคการศึกษา
งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
น้อย ซึ่งไม่
เพียงพอสาหรับใน
การจัดโครงการ
สาหรับบุคลากร
(ลูกจ้างชั่วคราว)
ใช้เงินรายได้
สถานศึกษาของ
วพ.รพ.ตร. และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนหนึ่งติด
ภารกิจ จึงไม่
สามารถเข้าร่วม
โครงการได้

๑๑๔

๑๑๕

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

95.2 (= 4.76
SD=0.43)
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เรื่องการทางาน
เป็นทีม (TeamWork) คิด
เป็นร้อยละ 95.6
(= 4.78 SD=0.41)
สถานที่: บ้านรับลมชม
ตะวัน รีสอร์ท อ.แหลม
สิงห์ จ.จันทบุรีมีผู้เข้าร่วม
โครงการจานวน92คน
ประกอบด้วย ข้าราชการ
ตารวจ ลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราว

๑๑๕

๑๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ 7

๑๑๖

๑๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโรงพยาบาลตารวจสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เปูาประสงค์ที่ 11 โรงพยาบาลตารวจเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 33 วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 34 เตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 35 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 36 พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 37 ส่งเสริมการวิจัยและการลงพิมพ์ผลงานที่มีประโยชน์ทางการรักษาสมัยใหม่ พัฒนานวัตกรรมในประเทศ เหมาะสมเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

๑๑๗

๑๑๘

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปูาประสงค์ที่ 11 โรงพยาบาลตารวจเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
รหัส
กลยุทธ์
ลาดับ
โครงการ/วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย
ผลการดาเนินการ
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 35 พัฒนาระบบ
1 รส
โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรใน อัตราของแพทย์ นักรังสี
๑. แพทย์/ประชุมวิชาการ
ประจาปี จานวน 8 ราย
การจัดการความรู้ในองค์กร
73506
สายงานวิชาชีพของแพทย์/นักรังสี
การแพทย์และพยาบาลรังสี
แห่งการเรียนรู้
การแพทย์/พยาบาลรังสีเทคนิค กลุ่ม เทคนิค ที่เข้าร่วมประชุมหรือรับ คิดเป็นร้อยละ 100
1.1 ประชุม RCRT-AIRP
งานรังสีวิทยา รพ.ตร.
การอบรมทางวิชาการได้
นาเสนอความรู้และวิชาการที่ II ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
ได้รับแกบุคลากรในกลุ่มงานรังสี จานวน 2 ราย
1.2 ประชุมวิชาการ คณะ
วิทยา หรือบุคลากรใน
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลตารวจไม่น้อยกว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร้อยละ 80

จานวน 1 ราย
1.3 เข้าร่วมรับการ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ
HRCT ราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์ จานวน 2 ราย
1.4 ประชุมวิชาการ
ประจาปี สมาคมรังสีหลอด
เลือดและรังสีร่วมรักษาแห่ง
ประเทศไทย จานวน 2 นาย
1.5 ประชุมวิชาการ
European Congress of
Radiology 2017 (ECR)
เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย จานวน 2 ราย

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เนื่องจาก
ปัญหาขาดแคลน
กาลังพลทาให้ไม่
สามารถจัดสรร
บุคลากรเข้าร่วม
การฝึกอบรม
ประชุมฯใน
บางครั้งได้ ทาให้
เสียโอกาสในการ
พัฒนาวิชาการ
เฉพาะ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานรังสี
วิทยา รพ.ตร.

๑๑๘

๑๑๙

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.6 ประชุมวิชาการ
ประจาปี สมาคมอัลตรา
ซาวด์ เรื่อง "Doppler
Ultrasound :From Head
to Toe" จานวน 2 ราย
1.7 ประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการTomo Reading
& Interesting Cases
Workshop จานวน 5 ราย
๒. นักรังสีการแพทย์/
ประชุมวิชาการประจาปี
จานวน 17 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 85
2.1 ประชุมสมาคมรังสี
หลอดเลือดและรังสีร่วม
รักษาแห่งประเทศไทย
จานวน 6 ราย
2.2 ประชุมเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงในงาน
รังสีวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จานวน 2 ราย

๑๑๙

๑๒๐

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

2.3 ประชุมสมาคมศิษย์
เก่าจุฬาลงกรณ์ จานวน 1
ราย
2.4 หลักสูตรการ
ประเมินพยาธิสภาพในภาพ
รังสีสาหรับรังสีเทคนิค
จานวน 1 ราย
2.5 โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้การวัดปริมาณ
รังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสี
วิจฉัย (Patient Dose)
จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 1 ราย
2.6 อบรมหลักสูตร
Medical Imaging
Information
Administration (MIIA)
สมาคมรังสีเทคนิคแห่ง
ประเทศไทย จานวน 2 ราย
2.7 อบรมหลักสูตร
Computed Tomography
for Technologist (CT)
สมาคมรังสีเทคนิค
แห่งประเทศไทย จานวน 1
ราย
๑๒๐

๑๒๑

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 34 การเตรียม
ความพร้อมและพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลรองรับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

ลาดับ

2

รหัส
โครงการ

วส
73402

โครงการ/วัตถุประสงค์

โครงการทดสอบสมรรถนะการ
พยาบาลทางวิสัญญี

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

วิสัญญีพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินการ
2.8 ประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ
Tomo Reading &
Interesting Cases
Workshop จานวน 3 ราย
๓. พยาบาลรังสีเทคนิค เข้า
ร่วมประชุม/อบรม
จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ
100
๓.๑ ประชุมวิชาการ
ประจาปีสมาคมรังสี
หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
แห่งประเทศไทย
จานวน 2 นาย
- วิสัญญีพยาบาลผ่านการ
ประเมินร้อยละ ๙๔.๒๘
-สอดคล้องและครบถ้วนตามที่
กาหนด

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ในการประเมิน
กลุ่มงานวิสัญญี
สมรรถนะของ
วิทยา รพ.ตร.
วิสัญญีพยาบาล
ต้องดาเนินการก่อน
การปฏิบัติงาน
ในช่วงเช้า การ
ทดสอบทาได้ไม่
พร้อมเพียง
เนื่องจาก
-มีการทาผ่าตัด
ฉุกเฉิน
-ศัลยแพทย์ขอเริ่ม
หัตถการก่อนเวลา
๑๒๑

๑๒๒

กลยุทธ์

ลาดับ
3

กลยุทธ์ที่ 35 พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ในองค์กร
แห่งการเรียนรู้

4

รหัส
โครงการ
สค
73403

นต
73517

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนานัก 1.ตัวชี้วัดผลผลิต นักสังคม
สังคมสงเคราะห์ และบุคลากร กลุ่ม สงเคราะห์และบุคลากรที่เข้ารับ
งานสังคมสงเคราะห์ ประจาปี 2560 การอบรมหลักสูตรต่างๆผ่าน
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรที่
เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร
และเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มาต่อ
ยอด 3 ผลงานต่อปี
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ นักสังคม
สงเคราะห์และบุคลากรผ่านการ
อบรมและสามารถนาความรู้มา
ใช้ในปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยการ
ใช้แบบสอบถามวัดความพึง
พอใจรอบ 12 เดือน มี
ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และไม่มี
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหรือข้อร้องเรียน
เท่ากับ 0
ชื่อโครงการ โครงการแหล่งฝึกทาง
- มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
นิติเวชศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี
- ได้รับการยอมรับทางวิชาการ
และให้เป็นแหล่งฝึกทางนิติเวช
ศาสตร์ต่อไป

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

จัดหาหลักสูตรที่จะส่งนัก
สังคมสงเคราะห์และ
บุคลากรเข้ารับการอบรม
และดาเนินการตามโครงการ
บรรลุตามเปูาหมาย ร้อยละ
๑๐๐

-

-รับนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกงาน จานวน 12 คน
ตั้งแต่ ต.ค.2559- มี.ค.
2560คิดเป็น 100%

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์
รพ.ตร.

-มีนักศึกษาสนใจ นต.รพ.ตร.
ขอเข้าฝึกงาน
จานวนมาก แต่
สถานที่ฝึก
ค่อนข้างจากัด
๑๒๒

๑๒๓

กลยุทธ์

ลาดับ
5

กลยุทธ์ที่ 35 พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ในองค์กร
แห่งการเรียนรู้

รหัส
โครงการ
นต
73531

6

นต
73532

7

นต
73533

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม
2.ความพึงพอใจ

ไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่มี
งบประมาณ

โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 1. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ให้แก่ข้าราชการตารวจ นปพ. และ ตชด.อบรม
(25 คน 3 รุ่น)
2.ความพึงพอใจ
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล การแก้ไข
ภาวะฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายใน
สถานการณ์สู้รบให้แก่ข้าราชการตารวจ
นปพ. และ ตชด. (25 คน 3 รุ่น)

ไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่มี
งบประมาณ

ไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่มี
งบประมาณ

โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐานให้แก่บุคลากรของ ชต.
รพ.ตร. (2 รุ่น)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ชต.รพ.ตร.

๑๒๓

๑๒๔

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 34 เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
รองรับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้

8

รหัส
โครงการ
วพ
73418

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ ๑. บุคลากรของ วพ. จานวน
พร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคม
๑๕ – ๒๐ คน
อาเซียน
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการอบรมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม๕.๐๐
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาผลจากการฝึกอบรม
ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานเป็นค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 51

ผลการดาเนินการ
1. ดาเนินการศึกษาดูงานและ
ถอดบทเรียนแล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-วิทยาลัยพยาบาลสภา
กาชาดไทย
-วิทยาลัยพยาบาลทหาร
อากาศ
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุพรรณบุรี
2. กิจกรรมสัมมนาการพัฒนา
หน่วยงานวิเคราะห์ SWOT
โดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
3. อยู่ระหว่างการสรุปผลการ
ดาเนินการตามแบบฟอร์ม
ประกันคุณภาพเสนอต่อผู้
บังคับ
บัญชาและผู้เกี่ยวข้อง

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้ศึกษาดูงานแต่ละ
วิทยาลัยพยาบาล
คนไปโดยความสมัครใจ ตารวจ
ซึ่งไม่ได้ไปทุกที่การถอด
บทเรียนจึงได้เฉพาะผู้ที่
ไปศึกษาดูงานแต่ละ
แห่งเป็นส่วนใหญ่
2. มีภารกิจอื่นเข้า
แทรกตารางการศึกษาดู
งาน
3. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมเฉพาะใน
การศึกษาดูงานมี
ภารกิจซ้อนจึงทาให้ไม่
สามารถร่วม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ได้ตลอดทุกครั้ง
4. สามารถกาหนด
การศึกษาดูงานเฉพาะ
ช่วงวันพฤหัสบดีและวัน
ศุกร์ ซึ่งไม่ตรงกับการ
ขึ้นควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงานของนศพต.
5.กิจกรรมการถอด
บทเรียนดาเนินการได้
เฉพาะผู้เข้าร่วม
การศึกษาดูงาน
แต่ละครั้งเท่านั้น
เนื่องจากผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ได้
ไปตลอดทุกครั้ง จึงใช้
วิธีการสัมมนาร่วมกัน
เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาสู่การจัดทา
แผนพัฒนหน่วยงาน
๑๒๔

๑๒๕

กลยุทธ์

ลาดับ

กลยุทธ์ที่ 34 เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
รองรับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้

9

กลยุทธ์ที่ 37 ส่งเสริมการ
วิจัยและการลงพิมพ์ผลงาน
ที่มีประโยชน์ทางการรักษา
สมัยใหม่ พัฒนานวัตกรรม
ในประเทศ เหมาะสม
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

รหัส
โครงการ
วพ
73419

10

วพ
73420

11

วพ
73521

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

-ดาเนินการเสร็จสิ้นและเขียน
รายงานสรุปผลโครงการให้
ผู้บริหารรับทราบ
-ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
120คน
-ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ร่วม
วิชาชีพ จานวน 100 คน
-คณะทางานและเจ้าหน้าที่
จานวน 20 คน
-ยังไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีงบ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ -อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ
ประมาณ พ.ศ. 2560
เตรียมพร้อมตามระบบที่
-ขออนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการ
กาหนดภายใน ๑ ปี
เป็นโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรฝุายสนับสนุน
อบรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31
ก.ค. 60
ได้ดาเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น
โครงการตามแผนการพัฒนางานวิจัย ๑. มีจานวนผลงานวิจัย/
เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 - 14
และการจัดการความรู้
บทความวิชาการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง/ปี ก.ค. 60 สรุปและรายงานผล
การดาเนินการตามลาดับชั้น
๒. ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการนาไปใช้ (ประมาณ100%)
ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
ประโยชน์จากหน่วยงาน
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเปูาภายนอก ไม่น้อยกว่า๑ เรื่อง/ปี
หมาย เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
๓. มีเครือข่ายทางวิชาการ
90
อย่างน้อย ๒ เครือข่าย
2. ผลงานนวัตกรรม สื่อ ได้ถูก
๔. มีการจัดการความรู้อย่าง
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
น้อย ๑ เรื่อง/ปี
การสอนของอาจารย์ หรือการ
ดาเนินงานของข้าราชการ วพ.
รพ.ตร.มากกกว่า 5 เรื่อง

โครงการประชุมวิชาการประจาปี
และชุมชนวิชาการ

เชิงปริมาณ
-จานวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐
คน แบ่งเป็นคณาจารย์ของ วพ.
จานวน ๖๐ คน ศิษย์เก่า
จานวน ๓๐ คน และพยาบาล
วิชาชีพและ สาธารณสุข ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จานวน ๑๐
คน

ปัญหา/อุปสรรค
-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
พยาบาลตารวจ

-

วิทยาลัย
พยาบาลตารวจ

-

วิทยาลัย
พยาบาลตารวจ

๑๒๕

๑๒๖

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

3) ผลงานเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติการดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
ของหน่วยงานฝุายอานวยการ
4) ผลงานเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์ของภาควิชาการพยาบาล
พื้นฐาน
5) ผลงานเรื่องการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาพยาบาล
ก่อนขึ้นรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของภาค
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
6)ผลงานเรื่องรูปแบบการ
ทบทวนความรู้วิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับ
การเตรียมสอบใบอนุญาตฯ ของ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในระดับมากขึ้นไป
(ระดับ 5.56)

๑๒๖

๖๖

ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560(รอบ 12 เดือน)
โรงพยาบาลตารวจ
ยุทธศาสตร์

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

หน่วยงาน
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร.
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.
กลุ่มงานตา รพ.ตร.
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานผู้ปุวยนอก รพ.ตร.
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานวิสัญญี รพ.ตร.
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร.
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร.
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร.
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.
รวมกลุ่มงานในสังกัด รพ.ตร.
ฝุายธุรการกาลังพล บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายส่งกาลังบารุง บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายซ่อมบารุง บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายการเงิน บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร.
ฝุายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร.

1

2

3

4

5

6

7

รวม

1
1
2
1
1
6

2
1
1
1
1
7
13

1
1

2
1
1
1
1
6

1
1

1
1
1
3

7
2
3
2
6
1
2
11
6
2
1
1
14
5
4
4
7
4
9
1
1
93

1
-

1
1
-

-

-

1
1
1
1
4

-

1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
2
2
1

1
-

2
4
12
1
3
-

11
-

1
-

3
11
3
1
-

4
1
-

6
17
21
3
17
1

13
18
82

3
3
10

3
19
36

3
14
15

6
7
13

2
6
18

3
8
11

33
75
185

5
1
3
1
4
1
2
11
3
1
1
11
3
3
3
5
2
2
1
63
บก.อก.รพ.ตร.
-

ฝุายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.
รวม บก.ในสังกัด รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม บก.ในสังกัด รพ.ตร.
รวม

๖๖

๖๗

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
โรงพยาบาลตารวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
1. การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.1 ให้หน่วยปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
ตารวจ รายงานผลการดาเนินการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลักระดับ สานักงานตารวจแห่งชาติ 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2560
1.2 ให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตารวจ รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วย
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2560
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560

๖๗

