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ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๓ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี และมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี
ซึ่งจะต้องสอดคล้อง กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่ อให้ ความเห็ น ชอบ โรงพยาบาลต ารวจ และเพื่ อใช้ เป็ นกรอบในการจั ดท าค าของบประมาณ ประจ าปี
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
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และหน่วยรับผิดชอบนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์
จากการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายใน และภายนอกปัจจุ บัน จนสามารถพบลั กษณะส าคัญ ของ
รพ.ตร. และประมวลจากความเห็นของผู้บริหารระดับสูงที่ให้ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฉบั บ ที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)มาปรั บ ใช้ ท าให้ ส ามารถสรุ ป แนวทางในการพั ฒ นาที่
โรงพยาบาลตารวจมุ่งมั่นที่จะทาให้สาเร็จต่อไปในอนาคต ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถาบันการแพทย์ตารวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากล
เพื่อสุขภาพที่ดีของตารวจและประชาชน”
(World Class Medical Service for Excellent Health of Police and Civil)
พันธกิจ (Mission)
๑. เป็นฝ่ายอานวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สานักงานตารวจแห่งชาติในการวางแผน 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
เป้าประสงค์ (Goal)
๑. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
๓. ข้าราชการตารวจได้รับการดูแลสุขภาพทั่วประเทศ และต่อเนื่อง
๔. เพิ่มความศักยภาพของข้าราชการตารวจในการดูแลตนเองได้ทั้งภาวะเจ็บป่วย 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
เป้าประสงค์

: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
: ๑. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
: ๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็น

กลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว และโอกาส
เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๒. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
๓. ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกเน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ให้แก่ข้าราชการตารวจครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป ตอบสนองนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข
๔. เร่งพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตารวจในด้านต่าง ๆ และรักษามาตรฐานคุ ณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ HA, TQA, HPH, ประเมินมาตรฐานการพยาบาล และมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ISO
๑๕๑๘๙, มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๔ เป็นต้น
๕. พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้ได้มาตรฐาน

๖. พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการส่งต่อ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างเสริมสุขภาพตารวจเชิงรุกทั่วประเทศ
เป้าประสงค์
๓. ข้าราชการตารวจได้รับการดูแลสุขภาพทั่วประเทศ และต่อเนื่อง
๔. เพิ่มความศักยภาพของข้าราชการตารวจในการดูแลตนเองได้ทั้งภาวะ
เจ็บป่วย และภาวะปกติ
กลยุทธ์
๗. จัดทาแผนงาน/โครงการ การตรวจสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นแก่ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ
๘. ผลักดันให้ศูนย์รักษ์สุขภาพเป็นหน่วยงาน ตามโครงสร้างส่วนราชการ
๙. เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองทั้งภาวะเจ็บป่วย และภาวะปกติ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าประสงค์

: พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
: ๗. สังคมและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นต่อสถาบันนิตเิ วชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

กลยุทธ์
๑๕. พัฒนางานด้านบุคลากร สนับสนุน และสร้างบุคลากรในด้านนิติเวชชั้นสูง มีเครื่องมือภาคสนามที่
มีการบูรณาการ
๑๖. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาสนับสนุนงานด้านนิติเวชศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถให้บริการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของ สตช. ได้
๑๗. พัฒนาฐานข้อมูลตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติเวชศาสตร์ด้านพันธุกรรม
๑๘. พั ฒ นาสถานที่ ป รั บ ปรุ งอาคารสถานที่แ ละเครื่ องมือทางการแพทย์ใ ห้ มี ความทั นสมั ยพร้อ ม
ให้บริการ
๑๙. พัฒนาระบบการบริห ารจัด การของ นต.รพ.ตร. ให้มีค วามคล่องตัว มีประสิทธิภ าพ และมี
ธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศ

๒๐. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒๑. พัฒนาการให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ และด้านการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจร

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
๙. เป็นองค์กรทีม่ ีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
๑๐. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการทันต่อเหตุการณ์
กลยุทธ์
๒๕. ปรับปรุ งพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลตารวจและทุกหน่วยงาน ให้ มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศตาม
มาตรฐาน PMQA (Public Sector Management Quality Award) หรือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(๒๓). ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพ และรองรับภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยก่อสร้างอาคารให้เพียงพอและมีความคุ้มค่าในทาเลที่มีศักยภาพสูง
๒๗. พัฒ นาสิ ่ง แวดล้อ มระบบนิเ วศวิท ยาให้เ ป็น โรงพยาบาลที ่เ ป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ มเป็น
โรงพยาบาลสีเขียว และกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
๒๘. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ
๒๙. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการเป็นคลังข้อมูล
สุขภาพได้มาตรฐานสากล
๓๐. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๑. บริ ห ารจั ดการงบประมาณ และการเงินการคลั ง ให้ มี ประสิ ทธิภ าพรวมถึงการหารายได้จาก
สินทรัพย์ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก
๓๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน (ทางานเป็นทีม
บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : พัฒนาโรงพยาบาลตารวจสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์
: ๑๑. โรงพยาบาลตารวจเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมัน่ คง และยั่งยืน

กลยุทธ์
๓๓. วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๔. เตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
๓๕. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๖. พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๗. ส่งเสริมการวิจัยและการลงพิมพ์ผลงานที่มีประโยชน์ทางการรักษาสมัยใหม่ พัฒนานวัตกรรมใน
ประเทศ เหมาะสมเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

แผนที่ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตารวจ
วิสัยทัศน์
ประสิทธิผล

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบตั ิงาน

“ เป็นสถาบันการแพทย์ตารวจที่มคี วามเป็นเลิศระดับสากล เพื่อสุขภาพทีด่ ีของตารวจ 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
เวลารอคอยฯ
การดูแลตนเองฯ
๓. ส่งเสริมสุขภาพ
เชิงรุกฯ
๖.พัฒนาระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินฯ

๑๒. สนับสนุนการวิจัย
ทางการแพทย์ฯ

๑๙. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ให้คล่อง
ตัว มีธรรมาภิบาลฯ
๒๑. พัฒนาการให้บริการ
ด้านนิติเวชศาสตร์และ
ด้านการแพทย์ฯครบวงจร

๒๒. สนับสนุนและ
พัฒนาหน่วยงานทาง
การแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญระดับสูงฯ

๒๙. พัฒนาระบบเทคโน
โลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการฯ
๓๒ .เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรฯ

๓๗. ส่งเสริมการวิจัยและ
การลงพิมพ์ผลงานที่มี
ประโยชน์ทางการรักษา
สมัยใหม่ฯ

๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ ๗. จัดทาแผนงาน /
การให้บริการผู้ป่วยนอก โครงการตรวจสุขภาพ
และผู้ป่วยในฯ
ข้าราชการตารวจ
๕. พัฒนาระบบบริการ
แพทย์แผนไทยฯ
๖.พัฒนาระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินฯ

๑๐. สนับสนุนการเป็น
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

๑๖. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๗. พัฒนาฐานข้อมูล
ตรวจพิเศษด้านนิติเวช
ศาสตร์พันธุกรรม
๒๐. พัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ

๒๒. สนับสนุนและพัฒนา
หน่วยงานทางการแพทย์ที่
มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูงฯ

๒๕. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ รพ.ฯ
๓๐. ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อ
สนับสนุนการบริการ
สุขภาพฯ
๓๑. บริหารจัดการงบประ
มาณ การเงิน การคลังฯ

๓๓. วิเคราะห์และออก
แบบการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
๓๕. พัฒนาระบบการจัด
การความรู้ฯ

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

๑๕. พัฒนาด้านบุคลากร
สนับสนุนและสร้างบุคลากร
ในด้านนิติเวชขั้นสูงฯ
๑๘. พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ฯ

๒๓. ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานและอัตรากาลัง
บุคลากรฯ
๒๔.ปรับปรุงอาคารสถานที่
และเครื่องมือทางการ
แพทย์ฯ

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 บนพืน้ ฐานธรรมาภิบาล” (4G)

๙

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จานวนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ผลรวม
โครงการ

จานวนโครงการ
ตามแผนฯ

82

10

36

15

13

18

11

185

คิดเป็นร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

๙

๑๐

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 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.
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.
กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี 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.
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร.
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 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.
ฝ่ายส่งกาลังบารุง รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
1
1
2
1
1
1
3

หมายเหตุ

10

๑๑

๑๒

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.
ฝ่ายธุรการกาลังพล บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

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

หมายเหตุ

36

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
ลาดับที่
1
2
3

หน่วยงาน
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
1
11
3

หมายเหตุ

15

๑๒

๑๓

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.

โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
2
1
1
1
1
1
6

หมายเหตุ

13

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงทีม่ ี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
ฝ่ายซ่อมบารุง บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
1
1
1
1
1
4
3
3
1
2

หมายเหตุ

18
๑๓

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโรงพยาบาลตารวจสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

หน่วยงาน
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี รพ.ตร.
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม

จานวนโครงการ
1
1
1
4
1
3

หมายเหตุ

11

๑๔

๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว และโอกาสเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกเน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ 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
เป้าประสงค์ที่ 2 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
กลยุทธ์ที่ 2 ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

๑๕

๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริการด้านการแพทย์
กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิง
รุก เน้นการส่งเสริม ป้ อ งกันสุข ภาพ
ให้แ ก่ข้ าราชการตารวจ ครอบครัว
และประชาชนทั่ ว ไป ตอบสนอง
นโยบายสานัก งานตารวจแห่ งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข

1

กร 10301

1.จานวนพ่อแม่และผู้ดแู ลเด็กเข้ารับการรับการ
อบรมเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้าน
ต่างๆมากกว่าร้อยละ80
2.บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้ในการ
ป้องกันโรคเรื่องวัคซีนร้อยละ 100

27,500 บาท

2

กร 10302

1.ทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,000 กรัม
ไดรับการติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่
อายุ 18 เดือนร้อยละ 100
2.อัตราการเกิดภาวะ ROP (โรคจอประสาทตา
ผิดปกติ)ในทารกน้าหนักน้อยกว่า 2000 กรัม
น้อยกว่าร้อยละ2

16,500 บาท

3

กร 10303

1.จานวนบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการอบรม
การส่งเสริมสุขภาพ NDDC มากกว่าร้อยละ 85
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและผ่าน
เกณฑ์วัดผล ร้อยละ 80

33,000 บาท

4

กร 10304

1.โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สายกุมารเวช
กรรม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ด้านต่างๆของเด็กที่สมวัย
2. เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคทั้งโรควัคซีนที่ถูก
กาหนดไว้ในแผนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
แก่บุคลากรทางการแพทย์
2. โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ
ครอบครัวของเด็กและเยาวชน สายกุมารเวชกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ติดตามคุ ณภาพชี วิตการเจริญ เติบ โต และ
พัฒนาการของทารกที่น้าหนักน้อยกว่า 2,000 กรัม
2. เพื่อติดตามภาวะแทรกซ้อน และภาวะโรคเรื้อรัง
ในทารกน้าหนักน้อยกว่า 2,000 กรัม
โครงการ : โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพ NDDC
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่แพทย์ ทันต
แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักโภชนาการ และ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทางานด้านสุขภาพเด็กและ
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพต่อ
คุณภาพชีวิตของเด็กไทย
โครงการ : ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มธาลัสซีเมีย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครอบครัว และผูด้ ูแลเด็ก มี
ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมีย สามารถนาไปใช้ในการ
ดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมมากกว่า ร้อยละ
80
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและผ่าน
เกณฑ์วัดผล ร้อยละ 80

16,500 บาท

5

กร 10305

โครงการ : อบรมหลักสูตรความก้าวหน้าเรื่องนมแม่
วัตถุประสงค์ :1.เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการให้นมแม่
ในทารกป่วยและทารกเกิดก่อนกาหนดแก่บุคลากรที่
ดูแลทารกเกิดก่อนกาหนด
2.ส่งเสริมให้ทากรป่วยและทารกเกิดก่อนกาหนดใน
โรงพยาบาลได้รับนมแม่มากขึ้น

1.บุคลากรที่ดูแลทารกป่วยและทารกเกิดก่อน
กาหนด ผ่านการอบรมการให้นมแม่ ร้อยละ 100
2.อัตราการได้รับนมแม่ในทารกป่วยและทารกเกิด
ก่อนกาหนดมีอายุ 6 เดือน มากกว่าร้อยละ 30

17,133.50 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
รพ.ตร.

๑๖

๑๗

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งพัฒนาระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาลตารวจใน
ด้านต่าง ๆ และรักษามาตรฐาน
คุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ได้แก่ HA,
TQA, HPH, ประเมินมาตรฐานการ
พยาบาล และมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ ISO ๑๕๑๘๙,
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
๒๕๕๔ เป็นต้น

6

จส 10101

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกีย่ วกับกลุ่มจิตบาบัด
เพิ่มขึ้น(pre-test/post-test)หลังจากการเข้าร่วม
อบรมร้อยละ 80
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 70 (ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหลังจาก
การฝึกอบรม 3 เดือน)

54,500 บาท

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
รพ.ตร.

7

ชค 10401

โครงการอบรมกลุ่มจิตบาบัดผู้ป่วยโรคทางกายและ
ทางจิตใจอย่างมีประสิทธิผลสาหรับบุคลากรทาง
การแพทย์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจิตบาบัดทั้ง
ด้านทฤษฎีและกระบวนการกลุ่มที่ถูกต้องเหมาะสม
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ รพ.ตร. ให้สามารถ
บาบัดรักษาผูป้ ่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงการปรับปรุงระบบคุณภาพการบริการ POCT
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการทางห้องปฏิบัติการทุกจุดบริการ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
2. ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วปลอดภัย

8

ชค 10402

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสู่ระดับสากล (ISO
15189)
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสู่
ระดับสากล

9

ชค 10103

โครงการเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ (รองรับอาคาร A)
เพื่อ
1. เพิ่มศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์
2. ให้ผู้ใช้บริการรับทราบข้อมูลในการมาใช้บริการ
ของทางห้องปฏิบัติการ

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว และ
โอกาสเข้าถึงอย่างเป็นธรรม

1.การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลระบบการบริการ
ด้วย POCT (ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นัก
เทคนิคการแพทย์)
2.ขึ้นทะเบียนPOCTทุกเครื่อง
3.ดาเนินการจัดติดตาม คุณภาพPOCT
4.ประเมินผลค่าเป้าหมาย
POCT ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพร้อยละ 80
การได้รับการรับรองค่าเป้าหมาย
ทุกห้องปฏิบัตกิ ารที่ขอการรับรอง
1.จัดอบรมมาตรฐาน
2.ดาเนินการตามมาตรฐาน
3.ยืนเอกสารเรื่องการรับรอง
4.รับผลการประเมิน
จานวนการให้ข้อมูล/คาปรึกษาทางเทคนิค
การแพทย์
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละการให้คาปรึกษา 85 ราย
(ทางเทคนิคการแพทย์)

การดาเนินการจัดการ
1.ค่าประชุม
2.ค่าเอกสาร
3.การตรวจติดตาม
4.ค่าอาหาร
5.ค่าเครื่องดื่ม

กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.

100,000 บาท

1.ค่าเครื่องโทรศัพท์ 1
เครื่อง

๑๗

๑๘

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลยุ ท ธ์ ที่ 4 เร่ ง พั ฒ นาระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาลตารวจใน
ด้ า นต่ า ง ๆ และรั ก ษามาตรฐาน
คุณภาพอย่า ง ต่อ เนื่อ ง ได้แ ก่ HA,
TQA, HPH, ประเมินมาตรฐานการ
พยาบาล และมาตรฐานทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ISO ๑๕๑๘๙,
มาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย์
๒๕๕๔ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิง
รุก เน้นการส่งเสริมป้ อ งกันสุข ภาพ
ให้แ ก่ข้ าราชการตารวจ ครอบครัว
และประชาชนทั่ ว ไป ตอบสนอง
นโยบายสานัก งานตารวจแห่ งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข

10

ต 10401

โครงการสรุปเวชระเบียน และส่งคืนภายในกาหนด
ระยะเวลา 7 วัน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกีย่ วข้องสรุปเวช
ระเบียน และส่งคืนภายในกาหนดระยะเวลา 7 วัน

อัตราการสรุปเวชระเบียนและส่งคืนระยะเวลาที่
กาหนด 7 วัน 100 ละ 100

11

ทต.10302

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ตารวจหน่วยปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
กลุ่มงานทันตกรรม

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิง

12

ทต.10305

ร้อยละ 100 ของจานวนเด็กในคลินิกเด็กดีและ
เด็กที่ศูนย์เด็กเล็กที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
โรงพยาบาลตารวจ ได้รับการตรวจ แนะนาทันต
สุขภาพและได้รับทันตกรรมป้องกันอย่าง
เหมาะสม

5,000 บาท

13

ทต.10404

โครงการตรวจและให้บริการทันตกรรมแก่ข้าราชการ
ตารวจ ช่ว ยเหลือ สนับ สนุนภารกิจ ของข้ า ราชการ
ตารวจตามนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุข ภาพในเชิงรุก เน้นการ
ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น สุ ข ภาพให้ แ ก่ ข้ า ราชการต ารวจ
ครอบครัว และประชาชนทั่วไปตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข
และสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการการ
สุขภาพและการรักษาเบื้องต้นแก่ข้าราชการตารวจ
ทั่วประเทศตามแผนงานโรงพยาบาลที่ 103
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนใน
พื้นที่บริการของโรงพยาบาลตารวจอย่างครอบคลุม
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกเน้นการ
ส่งเสริมป้องกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการตารวจ
ครอบครัวและประชาชนทัว่ ไปตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข
โดยให้ ความรู้สุขภาพแก่ผู้ป่วยและส่งเสริมทันต
สุขภาพให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆตาม
แผนงานโรงพยาบาลที่ 103
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์
เพื่อความปลอดภัยในมาตรฐาน และเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
ทันตกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
ต่างๆ HA และHPH ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในการมารับบริการทันตกรรม
มากกว่าร้อยละ 80

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

รุ ก เ น้ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ป้ อ ง กั น
สุขภาพ ให้แก่ ข้าราชการตารวจ
ครอบครั ว และประชาชนทั่ว ไป
ตอบสนองนโยบายส านั ก งาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ แ ละกระทรวง
สาธารณสุข

งบประมาณ
ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานตา รพ.ตร.

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.
(รายงาน ตร.)

๑๘

๑๙

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ปว่ ยนอกและผู้ป่วย
ในให้มีความคล่องตัวรวดเร็วและ
โอกาสเข้าถึงอย่างเป็นธรรม

14

ทต.10406

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
ต่างๆ HA และHPH ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในการมารับบริการทันตกรรม
มากกว่าร้อยละ 80

15

ผน 10101

16

พบ.10101

โครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาและการบริการใน
คลินิกทันตกรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบริการทันตกรรรม เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
โครงการจัดทาชุดปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาล
ในห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยระบุตาแหน่งหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อ หรือต้องการคาแนะนาได้
ถูกต้องตามตรงความต้องการ และให้การปฏิบัติ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
จัดหาเครื่องล้าง อบแห้ง และทาลายเชือ้ โรค ระบบ
อัตโนมัติ Cart Washer Disinfector

1 เครื่อง

13,800,000 บาท

17

พบ.10102

ปรับปรุงระบบน้า RO สาหรับจ่ายให้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
โรค และเครื่องล้างฆ่าเชื้อโรค

1 งาน

923,838 บาท

18

พบ.10103

1 เครื่อง

600,000 บาท

19

พบ.10104

จัดหาเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบ
สั่นสะเทือน Ultrasonic Cleanser
จัดหารถ Electromotive แบบนั่งขับ(พร้อมตู)้

2 คัน

300,000 บาท

20

พบ.10105

จัดหารถ Electromotive แบบนั่งขับ(พร้อมตู)้

2 คัน

300,000 บาท

21

คสส.10106

โครงการ ตารวจรุ่นใหม่ ห่างไกลโรคเอดส์ (จานวน
800 คน)

300,000 บาท

22

คสส.10107

โครงการการป้องกันหลังสัมผัส ในบุคลากรที่ประสบ
อุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีขณะปฏิบัตหิ น้าที่ (จานวน 120 คน)

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
เรื่องโรคเอดส์,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ป้องกันเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับดีขึ้น
1.หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันการติดเชื้อ HIV
หลังสัมผัสฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70
2.ผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าของการฝึกอบรมมากว่าร้อยละ 80
3.ไม่มีบุคลากรของโรงพยาบาลตารวจ ติดเชื้อ
HIV จากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
จากอุบัติเหตุขณะปฏิบัตหิ น้าที่

1.ไม่เกิดข้อร้องเรียนในการมารับบริการและ
ติดต่อ
2.เกิดความพึงพอใจสาหรับผู้รับบริการและผู้มา
ติดต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งบประมาณขออนุมัติ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.
เงินงบประมาณปี
2560
215,700 บาท

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.

กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

200,000 บาท

๑๙

๒๐

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ปว่ ยนอกและผู้ป่วย
ในให้มีความคล่องตัวรวดเร็วและ
โอกาสเข้าถึงอย่างเป็นธรรม

23

ศพด.10108

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้
ถูกละเมิดทางเพศและผู้ป่วยคดี
(จานวน 160 คน)

70,000 บาท

กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

24

ศพด.10109

โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กและสตรี
ที่ถูกกระทารุนแรง (จานวน 1,200 คน)

25

พบ 10310

โครงการวัยรุ่น วัยเรียน รู้เลี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์
(จานวน 400 คน)

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการ
ฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ
80
3.เด็กและสตรีที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ที่มาใช้บริการที่ศูนย์พึ่งได้/ชันสูตร รพ.ตร.
ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 100
ผู้รับบริการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การมาตรวจที่ ศพด./ชันสูตร อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคเอดส์
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการป้องกัน
การติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
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พบ 10111

โครงการ ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ กศน.
(จานวน 150)

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิง

รุ ก เ น้ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ป้ อ ง กั น
สุขภาพ ให้แก่ ข้าราชการตารวจ
ครอบครั ว และประชาชนทั่ว ไป
ตอบสนองนโยบายส านั ก งาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ แ ละกระทรวง
สาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว และ
โอกาสเข้าถึงอย่างเป็นธรรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคเอดส์เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการป้องกันการ
ติดเชื้อเอดส์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

30,000 บาท
100,000 บาท

กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

30,000 บาท

๒๐

๒๑

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลยุ ท ธ์ ที่ 4 เร่ ง พั ฒ นาระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาลตารวจใน
ด้ า นต่ า ง ๆ และรั ก ษามาตรฐาน
คุณภาพอย่า ง ต่อ เนื่อ ง ได้แ ก่ HA,
TQA, HPH, ประเมินมาตรฐานการ
พยาบาล และมาตรฐานทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ISO ๑๕๑๘๙,
มาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย์
๒๕๕๔ เป็นต้น
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พย 10401

โครงการ พัฒนาความพร้อมสาหรับการประกัน
คุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาทางนรีเวชวิทยา
(โครงการต่อเนื่อง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยเซลล์วิทยาของงานพยาธิ
วิทยากายวิภาคได้รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพ
การตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาทางนรีเวชวิทยา
และห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาให้ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมทั้งใช้ผลของการตรวจประเมินเป็น
แนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มคี ุณภาพและ
ได้มาตรฐานต่อไป

ตัวชี้วัด : เป้าหมาย
1. ระบบการให้บริการ และห้องปฏิบัตกิ ารด้าน
เซลล์วิทยาและนรีเวชวิทยา พร้อมสาหรับการ
ตรวจประเมินเพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก
ด้านเซลล์วิทยาทางนรีเวชวิทยา
2. พยาธิแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ (นักเซลล์
วิทยา) ผ่านการดูงานหน่วยเซลล์วิทยาใน
โรงพยาบาลหรือสถาบันที่ผา่ นการรับรอง
มาตรฐาน จานวน 2 แห่ง
3.นักเซลล์วิทยาผ่านการรองรับมาตรฐานจาก
สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย และราช
วิทยาลัยพยาธิ
แพทย์แห่ง ประเทศไทย 100%
4. สามารถรายงานการตรวจวินจิ ฉัยทางเซลล์
วิทยาได้ภายใน 5 วันทาการ
เป้าหมาย
1.การตรวจวินจิ ฉัยด้านเซลล์วิทยาทางนรีเวช
วิทยาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามข้อกาหนดของ
สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย และราช
วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
2.ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานตรงตามข้อกาหนดของสมาคมเซลล์
วิทยาแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์แห่งประเทศไทย
3. สร้างการเรียนรู้และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ทางด้านเซลล์วิทยาทางนรีเวชวิทยากับบุคลากร
ของหน่วยงานภายนอก รพ.ตารวจ
4. มีระบบการให้บริการ และห้องปฏิบตั ิการเซลล์
วิทยาทางนรีเวชวิทยาที่พร้อมสาหรับการประกัน
คุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาทางนรีเวชวิทยา

40,000 บาท

กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.
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พย 10402

เปิดให้บริการตรวจวินจิ ฉัยในระดับอณูชีวโมเลกุล (Viral
load HIV , HBV และ HCV
วัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวินิจฉัยในระดับอณูชีว
โมเลกุล (Viral load HIV , HBV และ HCV ในกลุม่ ผู้ติด
เชื้อ HIV HBV และ HCV

1.งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวทิ ยา รพ.ตร.
สามารถให้บริการตรวจวินจิ ฉัยในระดับอณูชีวโมเลกุล
(Viral load HIV , HBV และ HCV ในผู้ป่วยที่เข้ารับ
บริการตรวจที่ รพ.ตร. ได้ 100 %

850,000 บาท

กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้มี
ความคล่องตัวรวดเร็ว และโอกาสเข้าถึง
บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๒๑

๒๒

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ปว่ ยนอกและผู้ป่วย
ในให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ลดขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาการรอคอยสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
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รส 10101

โครงการดูแลแบบองค์รวม(Be Holistic Care)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับริการได้รับการตรวจรักษา
อย่างทันท่วงที
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รส 10202

โครงการ Be earlier and faster
อุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียนผู้รับบริการได้รับ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริการตรวจพิเศษได้รับการ การตรวจพิเศษล่าช้าจากเวลานัดตรวจเกิน
ตรวจตามเวลาและรวดเร็วเพิ่มขึ้น
กว่า 1 ชั่วโมงเป็น 0

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

31

รส 10303

โครงการ We Care
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการตารวจใน
เชิงรุก

อัตราข้าราชการตารวจที่ตรวจพบความผิดปกติ
ของเอกซเรย์ปอดเพื่อตรวจสุขภาพ ได้รับแจ้ง
ข้อมูลเพื่อรับการตรวจวินจิ ฉัยเพิ่มเติมเพื่อพบ
แพทย์เฉพาะทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย
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วส 10101
วฟ 10101

1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์
2.จานวนผู้ปว่ ยกลุ่มอาการปวดเรื้อรังทีไ่ ด้รับการ
รักษาด้วย LASER กาลังสูง Nd YAG แล้วมีอาการ
ดีขึ้น
3.จานวนครั้งที่ผู้ป่วยฝึกเดินกับชุดพยุง การฝึก
เดิน

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย
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ศย 10101

โครงการจัดตั้งหน่วยระงับปวด
เป้าประสงค์ ผู้ป่วยได้รับบริการด้านการระงับปวด
เป็นไปตามมาตรฐานและทันสมัย
โครงการ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เครื่องให้การรักษาด้วย LASER กาลังสูงชนิด
Nd YAG เพื่อรักษาผู้ป่วยมีปัญหาป่วยเรื้อรัง
2.เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความพิการหลงเหลืออยูจ่ ากโรค
หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยแขนขาขาด ผูป้ ว่ ยข้ออักเสบ
ผู้ป่วยสมองเสื่อมผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุทั่วไป
ก่อนกลับสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป
โครงการ จัดการอบรมแพทย์ประจาบ้านศัลยกรรม
และศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้นปีที่ 1 ก่อนการ
ให้บริการ
วัตถุประสงค์
-เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจาบ้าน
ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้นปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560 ในด้านวิชาการ ทักษะ
การดูแลรักษา ก่อนให้บริการจริง

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิง
รุกเน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ
ให้แก่ข้าราชการตารวจ ครอบครัว
และประชาชนทัว่ ไป ตอบสนอง
นโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ปว่ ยนอกและผู้ป่วย
ในให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

อัตราผู้เข้ารับบริการที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับ
การตรวจวินิจฉัยทางรังสีเพิ่มเติมตามแนวทางที่
กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.

-อัตราการเข้าอบรมมากกว่าร้อยละ 90
-ผ่านการทดสอบ Per-test มากว่าร้อยละ 90
-ผ่านการทดสอบ Post-test มากว่าร้อยละ 90
-ผ่านการทดสอบ Post-test มากว่าร้อยละ 80

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
รพ.ตร.

4,315,000 บาท

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รพ.ตร.

24,600 บาท

กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

๒๒

๒๓

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

๓5

ศย 10102

-อัตราการเข้าประชุมบุคลากรทางการแพทย์
ร้อยละ 80
-ผ่านการทดสอบ Per-test มากว่าร้อยละ 70
-ผ่านการทดสอบ Post-test มากว่าร้อยละ 70
-อัตราการผ่านเกณฑ์ Post-test มากว่าร้อยละ 80
-บุคลากรทางการแพทย์สามารถนาความรู้การ
อบรม ไปต่อยอดทางด้านการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะทางศัลยกรรมอย่างเหมาะสม

58,400 บาท

36

ศย 10103

-อัตราผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนในการดูแล
ทวารเทียมน้อยกว่าร้อยละ 10
-อัตราผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนในการดูแล
แผลเรื้อรังน้อยกว่าร้อยละ 10
-ผ่านการประเมิน Per-test มากว่าร้อยละ 70
-ผ่านการประเมิน Post-test มากว่าร้อยละ 70
-อัตราการผ่านเกณฑ์ Post-test มากว่าร้อยละ 80

48,100 บาท

37

ศย 10104

-อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
มากกว่าร้อยละ 80
-อัตราการเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไปมากกว่า
ร้อยละ 90
-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทวารเทียม
น้อยกว่าร้อยละ 10
-การประเมิน Per-test และ Post-test

29,600 บาท

38

ศย 10105

โครงการ ประชุมวิชาการประจาปีกลุ่มงาน
ศัลยกรรม
วัตถุประสงค์1.เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการ
ด้านสุขภาพของกลุ่มงานศัลยกรรม เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลตารวจ
2.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ตารวจ ได้รับความรู้ และมีทักษะในการ
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมอย่าง
ถูกต้อง
โครงการ อบรมการพยาบาลด้านการดูแลแผล
อย่างเหมาะสม “Wound Care and Ostomy Care”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการบริการด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์ในระดับปฏิบัติการ
2.เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรทางการ
พยาบาล ด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีออสโตมี
และแผลเรื้อรัง
3.เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของพยาบาลใน
การวางแผนการดูแลผู้ป่วยและให้คาปรึกษาแก่
ผู้ป่วยได้ครอบคลุมเป็นแนวทางเดียวกัน
โครงการ รู้เท่าทันมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
“Colorectal Cancer Survival”
วัตถุประสงค์
1.ให้คาแนะนาต่อผู้ป่วยและผู้สนใจ เพื่อให้
สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองได้
2.ให้ผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่ปฏิบัติตนได้ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3.ให้ความรู้ถึงวิธีการรักษาโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
และทวารหนัก แบบใหม่ต่อผู้ป่วยและผู้สนใจ
โครงการ คัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งลาไส้
ใหญ่และทวารหนัก
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ คัดกรองการเกิดโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และ

-อัตราการวินิจฉัยรอยโรคที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ เช่น ติ่งเนื้อลาไส้ใหญ่ และทาการ
รักษาอย่างเหมาะสม
-อัตราการวินิจฉัยการเกิดมะเร็งลาไส้ใหญ่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ตร.

120,000 บาท
(ในเอกสารโครงการ
ขออนุมัติ
งบประมาณ
๒๓

๒๔

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

39

ศย 10106

40

ศย 10107

41

ศย 10108

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ทวารหนักแก่ข้าราชการตารวจที่มีอายุมากกว่า
50 ปี ขึ้นไป
2.เพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากโรคมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ทวารหนักแก่ข้าราชการตารวจ
3.เพื่อลดอุบัติการณ์ของระยะลุกลามใน
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
4.เพื่อเก็บข้อมูลในการทาวิจัยและส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ข้าราชการตารวจในอนาคต
โครงการ จัดการอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ศัลยกรรม ชั้นปีที่1-4 เพื่อฝึกเย็บต่อลาไส้และ
เส้นเลือดในสัตว์
วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มทักษะในการตัดต่อลาไส้และเส้นเลือด
ได้ตามมาตรฐานสากล
-เพื่ อ ป้ อ งกั นการเกิ ด ภาวะแทรกซ้อ นในผู้ ป่ ว ย
ศัลยกรรม
โครงการ จัดอบรมแพทย์ประจาบ้านศัลยกรรม
ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อฝึกความชานาญในการผ่าตัด
ผ่านกล้อง
วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มมาตรฐานและศักยภาพในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยและป้องกันการแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยศัลยกรรม
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการการดูแลแบบ
palliative care และสามารถนาไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2.เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะ
สุดท้ายของชีวิตและครอบครัวได้รับการดูแล
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้

ระยะเริ่มแรกและทาการรักษาอย่างเหมาะสม
-อัตราการวินิจฉัยและทาการรักษาโรคมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ก่อนเกิดภาวะลุกลามของโรคดีขึ้น
-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวนประมาณ
1,700 รายต่อปี

120,000 บาท

- อัตราแพทย์เข้าอบรมโครงการมากกว่าร้อย
ละ 90
- ผ่านการประเมิน Pre-test ร้อยละ 90
- ผ่านการประเมิน Post-test ร้อยละ 90
- อัตราการผ่านเกณฑ์ Post-test มากกว่า
ร้อยละ 80

26,200 บาท

-ผู้เข้ารับการอบรม ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในการฝึกปฏิบัติการผ่าตัดผ่านกล้อง
ในสัตว์โดยวิทยากรปฏิบัติการ
-ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
การสอบอย่างน้อยร้อยละ 80
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า
ร้อยละ 80
-เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย

30,100 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ตร.

10,000 บาท

๒๔

๒๕

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

42

ศย 10109

-ผลการนาเสนองานพัฒนาคุณภาพกลุ่มงาน
ศัลยกรรม
-ผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตรหรือใบ
ประกาศคุณวุฒิ
-ประสิทธิภาพการนาเสนอติดตาม วางแผน
งานพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานศัลยกรรมและ
โรงพยาบาลตารวจ

120,000 บาท

43

ศย 10110

-อัตราการเยี่ยมผู้ป่วยหลังจากจาหน่ายอัตรา
ออกจาก ไอ.ซี.ยู. 100%
การติดตามและประเมินโครงการ
-ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยพยาบาล
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท พร้อม
รายงานผลให้กับหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ตร. และหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

12,200 บาท

44

ศย 10111

โครงการ เพิ่มศักยภาพคณะทางานพัฒนา
คุณภาพกลุ่มงานศัลยกรรม
วัตถุประสงค์-เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความ
ชานาญในการจัดการดูแลพัฒนาคุณภาพทั่ว
ระบบโรงพยาบาล ตลอดจนบริหารจัดการดูแล
นาเสนอผลงานด้านคุณภาพแก่บุคลากรของกลุ่ม
งานศัลยกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
โรงพยาบาลตารวจและผู้ป่วย
โครงการ สร้างเสริมความสามารถในตนเองของ
ครอบครัวที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริม
ความสามารถในตนเอง ที่มีต่อความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ของ
ครอบครัว2เปรียบเทียบความรู้ ในการดูแล
ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทของครอบครัวก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความสามารถใน
ตนเอง
3.เปรียบเทียบพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วย
ศัลยกรรมประสาทของครอบครัวก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความสามารถในตนเอง
โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพเพศชาย
(Men Health Clinic)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ
เพศชายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
ตารวจ
2.เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากผู้ป่วยที่ตรวจพบ
จากโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อตรวจหาภาวะพร่อง
ฮอร์โมนเพศชาย และตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
สาหรับข้าราชการตารวจชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

-จานวนข้าราชการตารวจและประชาชนทั่วไป
เพศชาย เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาใน
คลินิก เมื่อเริ่มเปิดคลินิก
-ข้าราชการตารวจในโครงการตรวจคัดกรอง
เชิงรุก เพื่อตรวจหาภาวะพร่องฮอร์โมนเพศ
ชาย และตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
สาหรับข้าราชการตารวจชายที่มีอายุ 40 ปี
ขึ้นไป ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่
เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 95

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานศัลยกรรม
รพ.ตร.

๒๕

๒๖

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการส่ง
ต่ อ เ พื่ อ สนั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ ข อ ง
สานักงานตารวจแห่งชาติได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ

45

ศสก 11301

46

ศสก 11302

47

ศสก 11308

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน
และทาให้การทางานเป็นทีมมีศักยภาพมากขึ้นผู้
เข้าอบรมได้ทบทวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้นและให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและ
มั่นใจในการรับบริการ
โครงการ: ลาเลียงผู้ป่วยโดยเฮลิคอปเตอร์
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการลาเลียงผู้ป่วย
ทางเฮลิคอปเตอร์
- เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินให้
ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- เพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
โครงการขับ: ขับขี่ปลอดภัย
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขับรถ
อย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถยนต์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรถ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
- เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจในการโดยสาร
รถพยาบาล

ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยได้อย่างมี
มาตรฐานร้อยละ 80 ความพึงพอใจของการ
ใช้บริการสูงขึ้นที่ร้อยละ 80 มีการติดตาม
ประเมินผลจากการทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมรวมทั้งการประเมินผลจากการปฏิบัติ
และประเมินการใช้บริการของหน่วยงาน

50,000 บาท

กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและ
รถพยาบาล รพ.ตร.

สามารถจัดตั้งโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี
พ.ศ.2561 ตอบสนองต่อการร้องขอของ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ 100% ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถดูแลและทาการพยาบาล
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ของการลาเลียงทางอากาศ 100%

623,200 บาท

- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจถึงเทคนิคการ
ขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับ
รถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 85
- ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80

20,000 บาท

๒๖

๒๗

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิง
รุกเน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ
ให้แก่ข้าราชการตารวจ ครอบครัว
และประชาชนทัว่ ไป ตอบสนอง
นโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

48

สค 10301

โครงการจัดกลุ่มสนับสนุน (Group Support)
เด็กและสตรีที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรง ศูนย์
พึ่งได้โรงพยาบาลตารวจ

49

สค 10302

โครงการจัดกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยเรื่อรังผู้ป่วยที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และครอบครัวประจาปี
2560

50

สค 10304

โครงการสร้างพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ในชุมชนประจาปี 2560

51

สร 10101

โครงการ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัด
ผ่านกล้องทางนรีเวช
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้รับบริการผู้ป่วยให้มี
ความทุนสมัยปลอดภัย และถูกต้องตามหลักการ
ทางการแพทย์
2.เพิ่มความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทาง
นรีเวชส่งเสริมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดและ
แพทย์ประจาบ้านสูตินรีเวชกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.ระดับความพึงพอใจของเด็กและสตรี
รวมทั้งครอบครัวที่เข้าโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2.เกิดเครือข่ายสร้างเครือข่ายทางสังคม ใน
การช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี
1.ระดับความรู้ภายหลังฝึกอบรม เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60
2. เกิดบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง
และตนเองไม่ได้เพิ่มขึ้นปีละ 10 รายต่อปี
3. ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
1.ระดับความรู้ความเข้าใจในทักษะการ
ประสานงานของเครือข่ายทางสังคมในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน ได้รับการดูแลปัญหาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต มีการเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยเมื่อ
มีนัดพบแพทย์อย่างต่อเนื่องจากเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณะสุขชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 10 รายต่อปี
1.เพิ่มจานวนผู้รับบริการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
2.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรักษา
มากกว่าร้อนละ 80

15,800 บาท

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
รพ.ตร.

13,000 บาท

40,000 บาท
(เงินงบประมาณ
จาก ตร.)

ขอรับการสนับสนุน
จากมูลนิธิ
โรงพยาบาลตารวจ
รอรับการพิจารณา
โครงการ

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม .
รพ.ตร.

๒๗

๒๘

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ปว่ ยนอกและผู้ป่วย
ในให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

52

สร 10102

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในให้ มีความคล่อ งตัว รวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการอย่ างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

53

สร 10103

โครงการ Materno fetal excellent center
(อาคารB)
วัตถุประสงค์
1.พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ด้านการ
ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ความสะดวกสบายครบวงจรในที่เดียว
3.เพื่อรองรับปริมาณของผู้รับบริการที่มีมากขึ้น
4.เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยที่ทันสมัย
โครงการหน่วยรักษาผู้มีบุตรยาก(อาคารB)

วัตถุประสงค์

54

หคจ 10101

55

หคจ 10102

1.พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ด้าน
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์
2.เพิ่มความพึงพอใจกับผู้มารับบริการ รพ.ตร.
3.เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย
โครงการคลินิกนอนกรน (ต่อเนื่อง)
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาผู้ป่วยนอนกรนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการคลินิก Otoneuro (ต่อเนื่อง)
วัตถุประสงค์
1.ตั้งคณะกรรมการและประชุมกลุ่มงานฯเพื่อ
จัดหาบุคลากรทางการแพทย์ ตาแหน่ง
Audiologist
2.ประชุมจัดหา และเปิดรับสมัคร
3.รอบุคลากรคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

-ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจจากการรับ
บริการรักษา
-มีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

30 ล้านบาท

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
รพ.ตร.

-ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจจากการรับ
บริการรักษา
-มีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

50 ล้านบาท

1. ผู้ป่วยที่เข้าโครงการคลินิกนอนกรนมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80
2.ผู้ป่วยที่เข้าโครงการคลินิกนอนกรน มี
คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น

1.มีคณะกรรมการ และประชุมกลุ่มงานฯเพื่อ
จัดหาบุคลากรทางการแพทย์ ตาแหน่ง
Audiologist
2. เปิดรับสมัครตามลาดับขั้นตอน
3.ได้บุคคลมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
ปฏิบัติงาน

6,000 บาท
กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.
(ค่าจัดจ้างเช่า
เครื่องตรวจนอน
กรน)
***กันงบสารอง ค่า
ช่างตรวจการนอน
หลับ 600,000 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่าย

๒๘

๒๙

กลยุทธ์

กลยุ ทธ์ ที่ 4 เร่ ง พัฒ นาระบบ
คุณ ภาพของโรงพยาบาลตารวจ
ในด้านต่างๆและรักษามาตรฐาน
คุณ ภาพอย่างต่ อเนื่อง ได้แก่ HA
,TQA , HPH , ประเมินมาตรฐาน
การพยาบาล และมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติ ก าร ISO 15189,
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
2554 เป็นต้น

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

56

หคจ 10103

57

หคจ 10104

58

หคจ 10105

โครงการคลินิกเจาะคอ ( Tracheostomy )
(ต่อเนื่อง)เพิ่มประสิทธิภาพและศูนย์กลางในการ
ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการเจาะคอให้แพทย์
พยาบาล ผูป้ ่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยมีความเข้าใจ
ตรงกันในการดูแลรักษาคนไข้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย
โครงการคลินิกส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ไร้กล่อง
เสียงและครอบครัว (ต่อเนื่อง)ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ไร้กล่องเสียงครอบครัวให้สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพัฒนาศักยภาพ
ร่างกาย พูดได้โดยใช้หลอดอาหารและจิตใจเข็ม
แข็ง
โครงการคลินิก Rhinology (โครงการใหม่)
วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพคลินิก เพื่อการดูแลผู้ป่วยให้มี
ประสิทธิภาพ

59

ภส 10401

โครงการเก็บรักษายาตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานที่เก็บยาทุกแห่งในโรงพยาบาล
ตารวจมีการเก็บยาในภาวะที่เหมาะสม มีความ
คงตัวของผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

60

อธ 10401

โครงการเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ปว่ ยแบบ
World class
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ปว่ ยเฉพาะทาง
(Sub specialty)แบบ World class
2.เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
3.เพื่อเพิ่มรายได้ให้ รพ.ตร.
4.เพื่อให้ รพ.ตร. มีชื่อเสียงในด้านการให้บริการใน
ระดับเอเชีย และนานาชาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ใช้สถิติอุบัติการณ์และจานวนผู้ป่วยที่มา
ติดตามการรักษาตามนัดไม่มีสภาวะแทรก
ซ้อน ร้อยละ 80

50,000 บาท

กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.

ผู้ไร้กล่องเสียงสามารถพูดได้ ร้อยละ 50

36,800 บาท

1. จัดหาเครื่องมือ Navigator ที่มีคุณภาพ
ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. จัดหาชุดเครื่องมือผ่าตัด Endoscope
(ESS)
3. ผู้ป่วยที่ติดตามผลการรักษามีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 100
ทุกหน่วยงานใน รพ.ตร. ที่มีการเก็บยา มีการ
จัดเก็บยาอย่างเหมาะสม

กาลังจัดหาเครื่องมือ
และทาคุณลักษณะ
เฉพาะ

44,500 บาท

กลุ่มงานเภสัชกรรม
รพ.ตร.

จานวน Sub specialty ที่ได้รับการพัฒนาเป็น
Excellent center ด้านออร์โธปิดกิ ส์ อย่าง 2
หน่วย/ปี

30,000 บาท

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
รพ.ตร.

๒๙

๓๐

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

61

อธ 10402

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
รพ.ตร.

อร 10101

63

อร 10102

โครงการเปิดหอผู้ป่วยเฉพาะทางที่ตึกข้าราชการ
ตารวจ
วัตถุประสงค์
สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรคได้

กลยุ ท ธ์ ที่ 5 เร่ ง พั ฒ นาระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาลตารวจ

64

ฝร 10501

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการ

65

นย 10501

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาจิต นามาซึ่งคุณธรรม
อาทิ มีความรับผิดชอบสูง มีเหตุผล มีเมตตา
สามารถควบคุมจิตใจและลดความรุนแรงของ
ความขัดแย้ง
โครงการเปิดให้บริการแพทย์ทางเลือกนวดแผน
ไทยเพื่อการรักษา

ตัวชี้วัด
1.จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค
กระดูกพรุน
2.อุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักในโรคกระดูก
พรุน
ค่าเป้าหมาย
1.จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค
กระดูกพรุนเพิ่มขึ้น 50%
2.อุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักในโรคกระดูก
พรุนลดลง 20 %
ขั้นตอนความสาเร็จของโครงการ
1.จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
บริษัทฯที่จะมาออกแบบ
2.บริษัทเสนอแบบกรรมการคัดเลือกแบบที่
บริษัทเสนอ
3.นาแบบเสนอผู้บังคับบัญชาขออนุมัติใช้เงิน
4.เปิดให้บริการครบ 16 เตียง
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. รออาคารบริการทางการแพทย์อาคาร A เปิดให้บริการ
2. จัดทาโครงการฯ
3. จัดประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4. ปรับปรุงแก้ไขสถานที่
5. เปิดให้บริการหอผู้ป่วยเฉพาะทางที่ตึก ขตร.ได้
1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
3.ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมการให้บริการไม่
เพิ่มขึ้น

200,000 บาท

62

โครงการเพิ่มศักยภาพในการคัดกรอง และรักษา
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยนอก
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก
พรุนในผู้ป่วยนอก
3.เพื่อให้ รพ.ตร.มีชื่อเสียงในด้านการให้บริการ
ในระดับเอเชีย และนานาชาติต่อยอดจาก
โครงการ PGH’s Liaison
โครงการขยายเตียงห้องไอซียู อายุรกรรม จาก 8
เตียง เป็น 16 เตียง ไปอาคารบริการทาง
การแพทย์ 20 ชัน้
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ
เพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในให้ มีความคล่อ งตัว รวดเร็ว และ
โอกาสเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้ได้มาตรฐาน

ระดับความสาเร็จของการเปิดให้บริการได้

เงินบารุง หรือเงิน
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
บริจาคปีงบประมาณ
๖๐-๖๑

เงินบารุง
ปีงบประมาณ
๒๕๖๐-๒๕๖๑

300,000 บาท

ฝร.บก.อก.รพ.ตร.
คณะกรรมการแผ่นดิน
ทอง รพ.ตร.

720,000 บาท

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
รพ.ตร.
๓๐

๓๑

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

66

ขต 10101

67

ชต 10102

68

ชต 10103

69

ชต 10104

70

ชต 10105

71

ชต 10106

72

ชต 10107

73

ชต 10108

74

ชต 10109

75

ชต 10110

76

ชต 10112

77

ชต 10112

78

ชต 10113

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

โครงการประชาสั ม พั น ธ์ โ รงพยาบาลให้ ๑. จำนวนผู้รับบริกำร
ข้าราชการตารวจในเขตภาคใต้ตอนล่าง
๒. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
-ผู้ป่วยนอก >๘๐%
โครงการร่ว มบริ ก ารประกั น สุขภาพประชาชน
ถ้ ว นหน้ า (๓๐ บาท) (เพื่ อ นั ก เรี ย นนายสิ บ -ผู้ป่วยใน >๘๐%
ตารวจ)
โครงการดู แ ลฟื้ น ฟู ส ภาพข้ า ราชการต ารวจ
บาดเจ็ บ จากสถานการณ์ ค วามรุ น แรง การ
บาดเจ็บทั่วไป ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึง
การส่งกลับภูมิลาเนา
๑. จำนวนผู้รับบริกำร
โครงการโรงพยาบาลสุขภาพฟันของ
กองบัญชาการ ศชต.
๒. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
-ผู้ป่วยนอก >๘๐%
โครงการจัดบริการด้านจิตวิทยา โรงพยาบาล
ศูนย์ปฏิบัติการตารวจชายแดนภาคใต้
-ผู้ป่วยใน >๘๐%
โครงการปรับปรุงห้องกายภาพบาบัด

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

50,000 บาท

ชต.รพ.ตร.

281,598 บาท

ชต.รพ.ตร.

233,110 บาท
85,000 บาท

โครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ส่ ว นสนั บ สนุ น ด้ า น
ซัก ฟอก ท าความสะอาด และโภชนาการ ของ
โรงพยาบาลศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต ารวจชายแดน
ภาคใต้
โครงการจั ด ซื้ อ ผ้ า ประจ าโรงพยาบาลศู น ย์
ปฏิบัติการตารวจชายแดนภาคใต้
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับระบบก๊าซ
ทางการแพทย์
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริท และปิเปต
ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ
โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางเทคนิคการแพทย์

543,400 บาท

โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ และซักล้าง
โรงพยาบาลศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต ารวจชายแดน
ภาคใต้
โครงการจัดหารถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง สาหรับใช้
ในราชการของโรงพยาบาลศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลื่อนไปปี 2561

249,095 บาท
297,700 บาท
90,000 บาท
191,000 บาท
ชต.รพ.ตร.

ขอจากมูลนิธิ
พล.ต.อ.สมยศฯ
๓๑

๓๒

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
เน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ
ให้แก่ข้าราชการตารวจฯ

79

ดร ๑๐๗๐๑

โครงการตรวจสุขภาพประจาปีข้าราชการตารวจ ภาค ๕
และ ภาค ๖

ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการคะแนนเต็ม
๕ ได้ ≥ ๓

๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร.
(รายงาน ตร.)

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้มี
ความคล่องตัวรวดเร็ว และเข้าถึง
บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมฯ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก
เน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ให้แก่
ข้าราชการตารวจ ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข

80

ดร ๑๐๑๐๒

โครงการ “พฤติกรรมบริการ”

ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับการอบรมฯ

๓๐,๐๐๐ บาท

81

วพ 10301

1.มีการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย อย่างน้อย ๑
รายวิชา
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก(มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
๓.๕๑ ขึ้นไป)

133,55๐ บาท

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก
เน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ให้แก่
ข้าราชการตารวจ ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป ตอบสนองนโยบาย
สานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข

82

วพ 10302

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วัตถุประสงค์
1.มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย
รูปแบบและกิจกรรม นาไปสู่ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2.มีส่วนร่วมระหว่างชุมชน อาจารย์และนักศึกษาในการ
บริการวิชาการแก่ชมุ ชน
3.มีการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยใน
รายวิชาต่างๆให้กับนักศึกษาพยาบาลตารวจ
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาค
สนาม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการตารวจให้มีความรู้ใน
ด้านการใช้ยาเวชภัณฑ์ในการปฐม-พยาบาลเบื้องต้น
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการพยาบาล
พื้นฐาน ตลอดจนปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยผู้ประสบภัยใน
ชุมชน หมู่บ้าน หรือเหตุการณ์อนั เกิดจากการปะทะของ
กลุ่มผู้ชมุ นุมประท้วง
๓. สามารถให้คาแนะนาด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ให้ภูมิคุ้มกันโรคกับประชาชนทั่วไปตลอดจนเพื่อน
ข้าราชการตารวจ ตามนโยบายของรัฐบาล
๔. เพื่อเป็นแนวทางการสร้างมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้บริการ
ทางการแพทย์เป็นสือ่ นา
๕. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีความรักความศรัทธาใน
ตัวตารวจและองค์กรตารวจมากยิ่งขึ้น
๖. เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาด้าน
ยาเสพติดในระดับหนึ่ง

1.ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การฝึกอบรมตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

๔43,๔๐๐ บาท

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

รวม 82 โครงการเป็นเงิน 134,324,074 บาท
๓๒

๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตารวจเชิงรุกทั่วประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3 ข้าราชการตารวจได้รับการดูแลสุขภาพทั่วประเทศและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 7 จัดทาแผนงาน/โครงการ การตรวจสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นแก่ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ
กลยุทธ์ที่ 8 ผลักดันให้ศูนย์รักษ์สุขภาพข้าราชการตารวจเป็นหน่วยงาน ตามโครงสร้างส่วนราชการ
เป้าประสงค์ที่ 4 เพิ่มความศักยภาพของข้าราชการตารวจในการดูแลตนเองได้ทั้งภาวะเจ็บป่วยและภาวะปกติ
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองทั้งภาวะเจ็บป่วย และภาวะปกติ

๓๓

๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพตารวจเชิงรุกทั่วประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3 ข้าราชการตารวจได้รับการดูแลสุขภาพทั่วประเทศและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 4 เพิ่มความศักยภาพของข้าราชการตารวจในการดูแลตนเองได้ทั้งภาวะเจ็บป่วยและภาวะปกติ
กลยุทธ์
ลาดับ
รหัสโครงการ
โครงการ/วัตถุประสงค์
1
จส 20902
โครงการสายด่วนคลายทุกข์ให้ข้าราชการตารวจ
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มความสามารถในการดูแล
ศูนย์ 1599
ตนเองทัง้ เจ็บป่วยและภาวะปกติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การดูแลทางด้านสุขภาพจิตแก่ข้าราชการ
ตารวจและครอบครัว
2.เพื่อให้คาปรึกษาแก่ขา้ ราชการตารวจและครอบครัวที่
มีความเครียด
3.เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายของข้าราชการตารวจ
2
หคจ 20906 Ear Plug ป้องกันประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังในตารวจ
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มความสามารถในการดูแล
และบุคลากร (ต่อเนื่อง)
ตนเองทัง้ เจ็บป่วยและภาวะปกติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อป้องกันประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง
2.เชิงรุกออกไปยังหน่วยงานภายนอกทีอ่ ยู่ในพื้นที่เสี่ยง
3

ศย 10110

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ข้าราชการตารวจทีโ่ ทรศัพท์เข้ามาขอรับ
คาปรึกษาไม่มีอัตราการฆ่าตัวตาย

จัดทาและแจกแผ่นผับให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันประสาทหูเสื่อม และแจก Ear
Plug ตารวจและบุคลากร
2.ยอดผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องป้องกันมี
แนวโน้มการได้ยินคงที่ ร้อยละ 80
3.ประเมินผลการดาเนินการทุก 3 เดือน
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
โครงการ ตรวจคัดกรองเชิงรุก สาหรับ ข้าราชการตารวจ -อัตราการตรวจพบโรคหลอดเลือดแดง
ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดแดงช่องท้องโป่งพอง ช่องท้องโป่งพอง โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยง
และโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาอุดตัน
ขาผิดปกติในระยะเริ่มแรกและให้การ
วัตถุประสงค์
รักษาอย่างเหมาะสมก่อนที่จะก่อให้เกิด
1.เพื่อตรวจคัดกรองวินิจฉัยหาโรคหลอดเลือดแดงช่อง อันตรายแก่ข้าราชการตารวจเพิ่มขึ้นต่อปี
ท้องโป่งพอง และโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาผิดปกติใน -อัตราการตรวจของข้าราชการตารวจกลุ่ม
ระยะเริ่มแรก และให้การรักษาเหมาะสมก่อนที่จะ
เสี่ยงต้องมากกว่าร้อยละ 80
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ข้าราชการตารวจ
-อัตราการรักษาผ่าตัดของผู้ป่วยโรคหลอด
2.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดแดง
เลือดแดงช่องท้องโปร่งพอง และโรคหลอด
ช่องท้องโป่งพองตนแตก และลดอัตราการเกิดภาวะ
เลือดแดงเลี้ยงขาผิดปกติในโรงพยาบาล
ทุพพลภาพถาวรหรือการถูกตัดขา (limb amputation) ตารวจเพิ่มขึ้นต่อไป
จากโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาอุดตัน เพื่อช่วยให้
ข้าราชการตารวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยจากโรค
หลอดแดงดังกล่าว
3.เพื่อเก็บข้อมูลสาหรับการทาศึกษาและวินิจฉัยต่อไป
ในอนาคต

งบประมาณ
ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
รพ.ตร.

50,000 บาท

กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.

50,000 บาท

กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

๓๔

๓๕

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง
ทั้งภาวะเจ็บป่วย และภาวะปกติ

กลยุ ท ธ์ ที่ 7 จั ด ท าแผนงาน/โครงการ
การตรวจสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นแก่
ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ

ลาดับ

4

รหัสโครงการ
ศย 10111

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาภาวะพร่อง
ฮอร์โมนเพศชาย และตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
สาหรับข้าราชการตารวจที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อการวินยั ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย(TDS)และ
การรักษาที่เหมะสมแก่ขา้ ราชการตารวจชายที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป
2.เพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะอื่นๆทีพ่ บในข้าราชการตารวจ
ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป เช่น ภาวะซึมเศร้า
ความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก
3.เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากตัวโรคภาวะพร่องฮอร์โมนเพศ
ชาย เช่น ภาวะเครียด ซึมเศร้า และรวมถึงการฆ่าตัว
ตายของข้าราชการตารวจที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
4.เพื่อเก็บข้อมูลสาหรับทาการศึกษาวิจยั ต่อไปใน
อนาคต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
-มีตารวจเข้าร่วมโครงการในระยะต้น
จานวนอย่างน้อย 100 คน
-ตรวจพบภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม
มากกว่าร้อยละ 95
-ตรวจพบภาวะค่าเลือด PSA สูงได้รับการ
ตรวจรักษาต่อเนื่องที่เหมาะสม มากกว่า
ร้อยละ 95

งบประมาณ
60,000 บาท

5

ศสก 10720

ร้อยละ 80 ของผูร้ ับการฝึกอบรมมีความ
เข้าใจและพึงพอใจต่อการฝึกอบรม

50,000 บาท

6

วค 20702

โครงการ ตารวจช่วยเพื่อนตารวจ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบือ้ งต้นในการ
ปฐมพยาบาล
-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การปฐมพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง
-ผู้เข้ารับการอบรมรูก้ ารปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
ตกเลือด เป็นลมหมดสติ ผู้ป่วยทีม่ ีบาดแผลจากสาเหตุต่างๆ
-ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการเคลือ่ นย้ายผู้บาดเจ็บได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว
โครงการตรวจสุขภาพประจาปีข้าราชการตารวจในพืน้ ที่
ตารวจภูธรภาค 1,2,7ภาค 3,4และภาค 8,9,ศชต.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้าราชการตารวจได้รับการตรวจสุขภาพปีละ 1
ครั้ง และทราบผลการตรวจสุขภาพของตนเอง
2. เพื่อให้โรงพยาบาลตารวจมีฐานข้อมูลสุขภาพของกาลังพล
ตารวจทั่วประเทศสามารถให้การดูแลรักษาได้ตรงกับโรคหรือ
ความผิดปกติและสามารถวางแผนเชิงรุกเรือ่ งสุขภาพให้กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. เพื่อให้โรงพยาบาลตารวจสามารถดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมต่อสภาพปัญหาของ
หน่วยงานและตัวข้าราชการตารวจแต่ละนาย

1.ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อ
ให้บริการตรวจสุขภาพสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
2. ข้าราชการตารวจเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจาปีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85

5,000,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและ
รถพยาบาล รพ.ตร.

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
รพ.ตร.
(รายงาน ตร.)

๓๕

๓๖

กลยุทธ์

ลาดับ
7

รหัสโครงการ
กบ 20701

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ให้อาคาร A (ต่อเนื่อง)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
เป้าหมาย ระดับ 5 (การดาเนินโครงการ
คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
2560)
1.ร้อยละของจานวนข้าราชการตารวจที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

งบประมาณ
ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.
รพ.ตร.

กลยุทธ์ที่ 7 จัดทาแผนงาน/โครงการ การ
ตรวจสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นแก่
ข้าราชการตารวจทัว่ ประเทศ

8

ชต 20714

9

ชต 20715

10

ชต 20716

โครงกำรตรวจสุขภำพประจำปีของข้ำรำชกำรตำรวจใน
ไมใช้มีค่าใช้จ่าย
ชต.รพ.ตร.
(รายงาน ตร.)
สังกัดกองบัญชำกำรศูนย์ปฏิบัตกิ ำรตำรวจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
โครงกำรตรวจร่ำงกำยของผู้สมัครเข้ำฝึกอบรมหลักสูตร
นำยสิบ ตำรวจในสังกัดกองบั ญ ชำกำรศูนย์ป ฏิบั ติก ำร
ตำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โครงกำรประสำนกำรส่งต่อผู้ป่วยจำก ชต.รพ.ตร.
1.จานวนผู้ปว่ ยที่ได้รับการส่งต่อ
ไมใช้มีค่าใช้จ่าย
2ความพึ
ง
พอใจของผู
ป
้
ว
่
ยที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
การส่
ง
(ยะลำ) มำสู่กำรบริกำรที่ดีเลิศที่ รพ.ตร. (กรุงเทพ)
ต่อ
รวม 10 โครงการเป็นเงิน 5,210,000 บาท

๓๖

๓๗

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

๓๗

๓๘

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในภูมิภาค
เป้าประสงค์ที่ 5 เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน
กลยุทธ์
ลาดับ
รหัสโครงการ
โครงการ/วัตถุประสงค์
1
กร 31108
โครงการ : ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิตทารกแรกเกิด
กลยุ ท ธ์ ที่ 11 พั ฒ นาหลั ก สู ต รการผลิ ต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการกู้ชีวิตเด็ก
บุคลากรทางการแพทย์และการการพยาบาล
แ ล ะ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน
2
กร 31109
โครงการ : ฝึกอบรมการกู้ชวี ิตเด็ก
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการกู้ชีวิตเด็ก
ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในแนวทางใหม่ โดยฝึกปฏิบัติกับหุ่นและ
สถานการณ์จาลอง

กลยุ ท ธ์ ที่ 14 จั ดท า แผนกา รพั ฒ นา

3

ต 31402

4

ทต.31103

5

ศสก 31404

บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก
ระดับของโรงพยาบาลตารวจ

กลยุทธ์ที่ 14 จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทกุ
ระดับของโรงพยาบาลตารวจ

กลยุทธ์ที่ 14 จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทกุ
ระดับของโรงพยาบาลตารวจ

โครงการจัดแพทย์เข้าร่วมประชุมและรับการอบรมทางจักษุของ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์สาขาจักษุวิทยา ได้พัฒนาความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
โครงการ พัฒนาหลักสูตรการผลิตทันตแพทย์ประจาบ้านสาขา
Oral and Maxillofacial
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการผลิตบุคลากรทันตแพทย์
และจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากลตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ตามแผนงานโรงพยาบาล 311
โครงการ: สรรหาบุคลาทางการแพทย์เพื่อรองรับการลาเลียง
ผู้ป่วยโดยอากาศยานกูภ้ ัยและช่วยเหลือทางการแพทย์
วัตถุประสงค์: เพื่อรองรับภารกิจลาเลียงทางอากาศ ซึ่งทาง
สานักงานตารวจ
แห่งชาติจะได้รับเฮลิคอปเตอร์
(Air Ambulance) จานวน 4 ลา เพือ่ เคลื่อนย้ายผู้ปว่ ยทีอ่ ยู่ใน
ภาวะฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 6 ของโรงพยาบาล
ตารวจ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
- เพื่อเพิ่มจานวนแพทย์ พยาบาลในการปฏิบัติภารกิจการ
ลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยผ่านการ
ทดสอบภาคทฤษฎี ร้อยละ 70
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยผ่านการ
ทดสอบภาคปฏิบัติ ร้อยละ 100

งบประมาณ
44,000 บาท

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยผ่านการ
ทดสอบภาคทฤษฎี ร้อยละ 80
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยผ่านการ
ทดสอบภาคปฏิบัติ ร้อยละ 100

55,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานกุมารเวชกรร
รม รพ.ตร.

ร้อยละของแพทย์ทั้งหมดในสังกัดที่ได้เข้า
รับการอบรมทางจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงานตา รพ.ตร.

มีทันตแพทย์ประจาบ้านสาขา Oral and
Maxillofacial ที่ผ่านการอบรมจาก
รพ.ตร.สามารถสอบวุฒิบัตรได้

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มงานทันตกรรม
รพ.ตร.

สรรหาบุคลากรทางการแพทย์ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2560
- ตอบสนองภารกิจลาเลียงทางอากาศ
ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติร้องขอได้
100%
- บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ของการลาเลียงทางอากาศ

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ
และรถพยาบาล
รพ.ตร.

๓๘

๓๙

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนการเป็นสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์เพื่อการเป็นถาบันผลิตแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากลในภาคพื้นเอเชีย

ลาดับ
6

รหัสโครงการ
อร 31003

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนการเป็นสถาบันร่วม

7

อร 31004

8

อร 31005

ผลิตแพทย์เพื่อการเป็นถาบันผลิตแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากลในภาคพื้นเอเชีย

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการเตรียมความพร้อมเป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านและผลิตแพทย์ด้านอายุรศาสตร์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.จัดทาโครงการและจัดประชุมสัมมนา
วิชาการ
2.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการประเมิน
สถาบัน
3.จัดส่งเอกสารข้อมูลต่างๆไปให้ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์และแพทยสภา
พิจารณา
4.แพทยสภาตรวจประเมินสถาบัน
5.ประเมินสถาบันผ่านเปิดฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้าน
โครงการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ขั้นตอนการดาเนินการ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
1.จัดทาโครงการฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหัตถการปฏิบัติ
2.จัดประชุมคณะกรรมการ
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้น อย่างมีคุณภาพและ
3.ปรับปรุงสถานที่ ขตร. ชั้น 1
มาตรฐาน
4.จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลส่งสมาคม
มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด
5.สมาคมมัณฑนากรหัวใจและหลอด
เลือดมาประเมิน-ผ่าน
6.เปิดเป็นสาบันฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรค
เลือดหัวใจ
โครงการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ขั้นตอนการดาเนินการ
อนุสาขาโรคไต
1.ความสาเร็จของโครงการ
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์อนุ
2.จัดประชุม
สาขาโรคไตเพิ่มมากขึ้น
3.จัดเตรียมเอกสารข้อมูลส่งประเมิน
4.แพทยสภามาประเมิน ผ่าน
5.เปิดโครงการเป็นสถาบันฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์อนุสาขา
โรคไต
6.แพทย์ประจาบ้าน สาเร็จการฝึกอบรม

งบประมาณ
เงินบารุง
ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานอายุรกรรม
รพ.ตร.

เงินบารุง
ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

๓๙

๔๐

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนการเป็นสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์เพื่อการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่
ได้มาตรฐานสากลในภาคพื้นเอเชีย

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนการเป็นสถาบันร่วม

ลาดับ
9

รหัสโครงการ
อร 31006

โครงการ/วัตถุประสงค์
การเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรก
รรม Fundamental Practice in lnternal Medicine
วัตถุประสงค์
เป็นการเตรียมความพร้อมแก่แพทย์ประจาบ้านอายุรกรรมให้มี
ความรู้

10

อร 31007

โครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางวิชาการด้านอายุรกรรม
วัตถุประสงค์
ให้ความรู้เพิ่มเติมทางด้านอายุรกรรม ในสาขาต่างๆแก่แพทย์
ประจาบ้าน

11

อร 31008

โครงการประชุมทางวิชาการด้านโรคหัวใจแก่บุคลากรของ
หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ให้ความรู้เพิ่มเติมทางด้านโรคหัวใจแก่แพทย์ประจาบ้านอนุ
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและบุคลากรทางการแพทย์

12

อร 31007

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปว่ ยที่มี Vascular access ที่
ได้รับการบาบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ Vascular access และการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การติดเชื้อ ภาวะ Sepsis ในผู้ป่วย
ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาให้กับทั้งตัวผู้ป่วยและ
โรงพยาบาล เนื่องจาก เป็นการักษาที่มตี ้นทุนสูง

ผลิตแพทย์เพื่อการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่
ได้มาตรฐานสากลในภาคพื้นเอเชีย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.จัดทาโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.จัดประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการ
อบรม
4. ทาหนังสือเชิญแพทย์ประจาบ้านชั้นปี
ที่ 1 เข้าร่วมอบรม
5.เปิดอบรม
6.ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ตามมาตรฐานทางการแพทย์
ขั้นตอนความสาเร็จของโครงการ
1.จัดทาโครงการ
2.จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3.กาหนดวันจัดประชุมวิชาการ
4.เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิชาการด้านอายุรกรรม
5.จัดประชุมวิชาการด้านอายุรกรรม
6.ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว ตาม
มาตรฐานทางการแพทย์
ขั้นตอนความสาเร็จของโครงการ
1.จัดทาโครงการ
2.จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3.กาหนดวันจัดประชุมวิชาการ
4.เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิชาการด้านอายุรกรรม
5.จัดประชุมวิชาการด้านอายุรกรรม
6.ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว ตาม
มาตรฐานทางการแพทย์
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.จัดทาโครงการ
2.จัดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพ
การพยาบาล Vascular access ในผู้ป่วยที่ได้รับ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
3.ลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนของ Vascular
access เช่น การติดเชื้อ ภาวะ sepsis ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตได้

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เงินบารุง
กลุ่มงานอายุรกรรม
ปีงบประมาณ 2560 รพ.ตร.

เงินบารุง
ปีงบประมาณ
2560

๔๐

๔๑

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 30 สนับสนุนการเป็นสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์เพื่อการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่
ได้มาตรฐานสากลในภาคพื้นเอเชีย

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาหลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานความ
ต้องการของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 14 จัดทาแผนการพัฒนา

ลาดับ
13

รหัสโครงการ
อธ 33003

14

กพ 31003

15

ฝร 31102

16

ฝร 31103

17

วบ 31401

18

นต 31001

บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทกุ
ระดับของโรงพยาบาลตารวจ

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนการเป็นสถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์เพื่อการเป็นสถาบันผลิต
แพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลในภาคพื้นเอเชีย

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ระดับสูง หลักสูตร
Hospital Management
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาจารย์มีความรู้ในการบริหาร รพ.ตร.
เพื่อการทางานด้านคุณภาพ (TQM)
2. เพื่อให้กลุ่มงาน/รพ.ตร. มีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการใน
ระดับ World class
โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
จานวนอาจารย์ที่จบหลักสูตร Hospital
management อย่างน้อย 1 คน/ปี

งบประมาณ
120,000

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
รพ.ตร.

ผู้รับบริการร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ

ฝ่ายธุรการกาลังพล
รพ.ตร.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สบ 2
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับต้น
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพสาหรับผู้ขอรับการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ระดับ สบ 4 หรือสบ 5
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สบ 4 หรือ สบ 5
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารระดับกลาง
โครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะ การให้รหัสโรคและหัตถการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรผู้ให้รหัสมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานด้วยความ
มั่นใจ ให้รหัสได้ถูกต้อง ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในกฎกติกา
ข้อตกลง ที่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้กาหนดขึ้น
โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขานิติเวชศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขานิติเวชศาสตร์ให้มีความรู้
ด้านนิติด้านนิติพันธุศาสตร์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมินผล
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

เงินกองทุนสวัสดิการ
โรงพยาบาลตารวจ
วันละ 4,000 บาท
400,000 บาท

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมินผล
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

57,850บาท

ฝร.บก.อก.รพ.ตร.

ร้อยละ 100 ของผู้ให้รหัส ได้รับการ
จัดการความรู้ตามโครงการส่งเสริม
ความรู้ ทักษะ การให้รหัสโรคและ
หัตถการ

16,200บาท

ฝ่ายเวชระเบียน
รพ.ตร.

สามารถร่วมผลิตแพทย์ผู้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขานิติเวชศาสตร์
ด้านพันธุศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ราย/ปี

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มงานตรวจเลือด
ชีวเคมีและเขม่าดินปืน
นต.รพ.ตร.

ฝร.บก.อก.รพ.ตร.

๔๑

๔๒

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 14 จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทกุ
ระดับของโรงพยาบาลตารวจ

กลยุทธ์ที่ 12 สนับสนุนการวิจัยทาง

ลาดับ
19

รหัสโครงการ
นต 31102

20

นต 31203

21

ดร 31๓๐๔

22

วพ 31103

23

วพ 31104

การแพทย์ตลอดจนนาความรู้มาใช้ในการ
พัฒนางาน และการบริการสังคม

กลยุทธ์ที่ 13 ได้รับการรับรองการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาหลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาหลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกีย่ วข้อง เพื่อ
จะได้มาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการฯให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผูว้ ิจยั หลัก
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการของบุคลากร และนาผลการวิจัยมาใช้
พัฒนางาน
โครงการซ้อมแผนสาธารภัยและอัคคีภัย
โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสามารถประเมินผลและพัฒนาจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี ได้ครบถ้วนถูกต้อง
๒. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษประจาแหล่งฝึก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนวทางพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
-ห้องปฏิบัตกิ ารฯมีบุคลากรได้รับ
การศึกษาเพิ่มเติม/สัมมนาวิชาการ อย่าง
น้อย 4 คน/ปี
-นต.รพ.ตร.มีความทันต่อวิทยาการใน
อนาคต

งบประมาณ
60,000บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.
รพ.ตร.

-มีงานวิจยั อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปี
-เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษานั้นๆ
และเป็นประโยชน์ตอ่ งานด้านนิติเวช
ศาสตร์

50,000บาท

-กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.
รพ.ตร.
-กลุ่มงานพิษวิทยา
นต.รพ.ตร.

จานวนผู้เข้าร่วมซ้อมแผน ≥ ๘๐%

๒๕,๐๐๐ บาท

โรงพยาบาลดารารัศมี

100,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้
สถานศึกษา วพ.
รพ.ตร.)

วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

๑. ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชา
ของอาจารย์โดยนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐
๒. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถสอบผ่านทุก
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
๓. หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน
และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี
โครงการพัฒนาและติดตามคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตสอบผ่านความรู้ขอขึ้นทะเบียน
วัตถุประสงค์
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายใน
๑. เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
๑ ปี ร้อยละ๑๐๐
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
๒. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจาก
สังคม
ผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
๓. เพื่อติดตามการได้งานทาของบัณฑิตโดยเป็นการแสดงความ คะแนนเต็ม ๕.๐๐
คิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของตนเองตามกรอบ
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF :
ต่อคุณภาพหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
HEd.)ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องสภาวิชาชีพพยาบาล จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๔. เพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF :
HEd.) ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ
พยาบาล

351,670 บาท
(เงินรายได้
สถานศึกษา วพ.)

๔๒

๔๓

กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 11 พั ฒ นาหลั ก สู ต รการผลิ ต
บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลและ
จั ดการเรีย นการสอนให้ ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาหลักสูตรการผลิต

ลาดับ
24

รหัสโครงการ
วพ 31105

25

วพ 31106

26

วพ 31107

บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการกิจกรรมนักศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัยข้อบังคับของ
วพ. และ ตร. และสามารถปรับตัวอยู่รว่ มกันจนสาเร็จการศึกษา
และสามารถดารงตนในสังคมการทางานในวิชาชีพพยาบาลได้
อย่างมีความสุข
๒. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกรักและมีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ให้
การศึกษา
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการก้าวออกไปสู่สังคมของ
การปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
โดยนาวงจรการบริหารงานคุณ-ภาพ PDCA เข้ามาช่วยในการ
ดาเนินกิจกรรม
๕. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
โครงการฝึกทักษะการทางานเป็นทีม(กลุ่มพลวัต)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกรักและมีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ให้
การศึกษา
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการก้าวออกไปสู่สังคมของ
การปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
โดยนาวงจรการบริหารงานคุณ-ภาพ PDCA เข้ามาช่วยในการ
ดาเนินกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกรักและมีความภาคภูมิใจ
ในสถาบันที่ให้การศึกษา
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการก้าวออกไปสู่สังคมของ
การปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
โดยนาวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA เข้ามาช่วยในการ
ดาเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ง-ชาติครบทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน

งบประมาณ
50๙,390 บาท
(เงินรายได้
สถานศึกษา วพ.)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

๑. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน

60,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้
สถานศึกษา วพ.)

วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

๑. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน

60,00๐ บาท
(เงินรายได้
สถานศึกษา วพ.)

๔๓

๔๔

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาหลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลและ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

ลาดับ
27

รหัสโครงการ
วพ 31108

28

วพ 31109

29

วพ 31110

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสา
ธารณภัย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษารู้สึกรักและมีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ให้
การศึกษา
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการก้าวออกไปสู่สังคมของ
การปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
โดยนาวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA เข้ามาช่วยในการ
ดาเนินกิจกรรม
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษานาความรู้ที่ได้
ในการเรี ย นการสอนมาใช้ สื บ สานและเผยแพร่ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และหรือภมิ-ปัญญาไทย
๓. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และหรือภูมิปัญญาไทย
๔. เพื่อ ตระหนัก ถึงคุณธรรมจริย ธรรมอันดี และมีส่ว นร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ง-ชาติครบทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน

งบประมาณ
๓5,720 บาท
(เงินรายได้
สถานศึกษา วพ.)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

๑. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย ๑
กิจกรรม
๒. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
อย่างน้อย ๑ รายวิชา

260,944 บาท
(เงินรายได้
สถานศึกษา วพ.)

วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

3๓,00๐ บาท

วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

เชิงปริมาณ
-จานวนผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้
๑. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบแนวทางการให้
ในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ครบ ๔๓
คาปรึกษาและแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การ
คน
ลงทะเบียนเรียน การติดตามผลการศึกษา การสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
การศึกษาตามระเบียบที่ วพ.กาหนดไว้
-จานวนผู้ผ่านการอบรมสามารถนา
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาและแนะนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป เช่น ทุนการศึกษา สวัสดิการ อาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
นักศึกษา ปัญหาส่วนตัว ปัญหาด้านการศึกษา การศึกษา
และแนวทางอันเดียวกัน
ต่อเนื่องและแนวทางการทางานในอนาคต
๓. เพื่อให้การจัดการเรียน การสอน เป็นไปตามมาตรฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และสภา
การพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์

๔๔

๔๕

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

กลยุทธ์ที่ 13 ได้รับการรับรองการพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง

30

วพ 31111

31

วพ 31112

กลยุทธ์ที่ 13 ได้รับการรับรองการพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง

32

วพ 31314

33

วพ 31313

โครงการ/วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อแนวปฏิบัติที่ดี(Good
Practices)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.ผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกในระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
วัตถุประสงค์
2.ผลการประเมินคุณภาพภายในและ
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ภายนอกในระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า
การศึกษาด้วยกระบวนการจัดการความรู้ มุ่งสู่สถาบันการเรียนรู้ตามตัว 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
3.มีการนาผลการประเมินคุณภาพไป
๒. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานอย่างชัดเจน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
๓. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
(Improvement plan)
การศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
๔.เพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เชิงปริมาณ
วัตถุประสงค์
-ผู้เข้ารับการอบรมครบตามจานวน
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีดับเพลิง ๒๐๐ คน
ขั้นต้น จนถึงการดับเพลิงขั้นรุนแรง
เชิงคุณภาพ
๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ตลอดจน
-จานวนผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้
การตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้
ความสามารถที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
งานอยู่เสมอ
ประโยชน์ในหน่วยงาน
๓. เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการระงับ
อัคคีภัย ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟให้ถูกต้องและเกิด
ความชานาญสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบเหตุให้ปลอดภัย
ในกรณีอาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้
๔. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงผล
เสียหายและภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดอัคคีภัย
โครงการบริหารความเสี่ยง
๑. มีระบบกลไกการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยงและมีการดาเนินการตาม
-เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมี
แผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุก
การนาผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้ในการวาง
ตัวชี้วัด
แผนการจัดการความเสี่ยง
๒. มีการนาผลการประเมินความเสี่ยง
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการความ
เสี่ยงครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่
สาคัญ

งบประมาณ
100,600 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

129,400 บาท

70,40๐ บาท

วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

๒๐,๐๐๐ บาท

วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

๔๕

๔๖

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 14 จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทกุ
ระดับของโรงพยาบาลตารวจ

ลาดับ
34

รหัสโครงการ
วพ 31417

35

วพ 31418

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการใช้
เครื่องมือของบุคลากรในการดูแลผู้บาดเจ็บ และการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยทางภาคพื้นดิน และอากาศ
โครงการเปิดให้บริการแพทย์ทางเลือก (นวดไทย)

36

วพ 31419

โครงการเปิดให้บริการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม
2.จานวนผู้ปว่ ยที่ได้รับการเคลื่อนย้าย

งบประมาณ
36,000 บาท

1.จานวนผู้เข้ารับบริการ
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

25,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ชต.รพ.ตร.

25,000 บาท

รวม 36 โครงการ เป็นเงิน 2,474,174 บาท

๔๖

๔๗

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 7 สังคมและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นต่อสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนางานด้านบุคลากร สนับสนุน และสร้างบุคลากรในด้านนิติเวชชั้นสูง มีเครื่องมือภาคสนามที่มีการบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาสนับสนุนงานด้านนิติเวชศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้บริการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติได้
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติเวชศาสตร์ด้านพันธุกรรม
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาสถานที่ปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ นต.รพ.ตร. ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมี
ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาการให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ และด้านการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจร

๔๗

๔๘

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 7 สังคมและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นต่อสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ
กลยุทธ์
ลาดับ
รหัสโครงการ
โครงการ/วัตถุประสงค์
1
ทต.42101
โครงการ พัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ด้านนิติ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาการให้บริการด้าน
ทันตวิทยา
นิติเวชศาสตร์ และด้านการแพทย์ใน
วัตถุประสงค์
กระบวนการยุตธิ รรมแบบครบวงจร
เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้เรื่องการตรวจพิสูจน์โดย
วิธีทางนิติทันตวิทยาให้กับทันตแพทย์ทกี่ ลุ่มงานทันต
กรรม รพ.ตร. ให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการให้บริการ
ด้านนิติเวชศาสตร์และด้านการแพทย์ในกระบวนการ
ยุติธรรมแบบครบวงจร
2
นต
41504
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการรักษาสภาพศพ
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนางานบุคลากร
และสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิ
สนับสนุนและสร้างบุคลากรในด้านนิติเวช
ที่สนับสนุนสถาบันนิติเวชวิทยา
ชั้นสูงมีเครื่องมือสนามที่มีบูรณาการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิ ได้
เข้าใจ และปฏิบัติในการตรวจรักษาสถานที่เกิดเหตุ
สภาพศพ โดยไม่ทาลายวัตถุพยานในทีเ่ กิดเหตุ
ตลอดจนช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายได้
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานการ
ปฏิบัติระหว่างเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครมูลนิธิ

กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนางานบุคลากร

3

นต 41505

4

นต 41706

สนับสนุนและสร้างบุคลากรในด้านนิติเวช
ชั้นสูงมีเครื่องมือสนามที่มีบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาฐานข้อมูลการตรวจ
พิสูจน์ทางด้านนิติเวชศาสตร์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจพิสจู น์ทางนิติทันตวิทยาของ
กลุ่มงานทันต กรรม รพ.ตารวจ ได้รับการ
จัดการความรูก้ ารตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีทาง
ทันตนิติวิทยาเพื่อให้อยูบ่ นมาตรฐาน
เดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

งบประมาณ
40,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.

-มากกว่าร้อยละ 80
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติในการตรวจรักษาสถานที่เกิด
เหตุโดยไม่ทาลายวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
และรู้จักป้องกันตัวเองจากโรคระบาดในที่
เกิดเหตุตลอดจนช่วยเหลือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายได้
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสัมพันธ์และ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่างพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
- สามารถเครือข่าย มูลนิธิที่สนับสนุน
ภารกิจของ นต.เพิ่มขึ้น
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ดา้ นนิติเวชศาสตร์ให้กับ -มากกว่าร้อยละ 90
เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยา
-เพิ่มความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่โดย
วัตถุประสงค์
ไม่ลืมกฎระเบียบฯในการปฏิบัติเพื่อความ
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ เข้าใจและปฏิบัติในการตรวจรักษา เชื่อมั่นของสังคม
สถานที่เกิดเหตุ สภาพศพโดยไม่ทาลายวัตถุพยานในที่
-เจ้าหน้าที่ สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้อบรม
เกิดเหตุ
ไปช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บ ประชาชนและ
2.รู้จักป้องกันตัวเองจากโรคระบาดในทีเ่ กิดเหตุ
เจ้าพนักงานฯเป็นไปตามหลักวิชาการ
3.สามารถช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายได้ สามารถใช้ยืนยันในชั้นพิจารณาของศาลได้

50,000 บาท

กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.

50,000 บาท

กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล LC/MS database สารที่
-เพิ่มข้อมูลสาร ได้อย่างน้อย 5 รายการ
น่าสนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจทางพิษวิทยา -พัฒนาฐานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้
วัตถุประสงค์
กวางขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจทางพิษวิทยา

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มงานพิษวิทยา นต.
รพ.ตร.

๔๘

๔๙

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของ นต.รพ.ตร. ให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับ
การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีความ
เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของ นต.รพ.ตร. ให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับ
การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีความ
เป็นเลิศ

ลาดับ
5

รหัสโครงการ
นต 41907

6

นต 41908

7

นต 41909

8

นต 41910

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025/2005
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับบริการเชื่อมั่นในผลการตรวจ
ของสถาบันนิติเวชวิทยา (ด้านพิษวิทยา)
โครงการขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
ISO*/IEC 17025/2005
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการฯ
ตามมาตรฐานสากล ISO*/IEC 17025/2005 (ด้าน
จุลพยาธิ)
โครงการ ขอรับการรับรองห้องปฏิบัตกิ าร
มาตรฐานสากล ISO*/IEC 17025/2005
วัตถุประสงค์
เพื่อห้องปฏิบัตกิ ารของกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี ได้รับ
มาตรฐานหลักสากล (ด้านพันธุศาสตร์)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบควบคุมการส่งศพ
ฝังยังสุสาน ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ ของมูลนิธิที่
สนับสนุนภารกิจสถาบันนิติเวชวิทยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มูลนิธิที่สนับสนุนภารกิจสถาบันนิติเวชวิทยา
สามารถใช้โปรแกรมเกีย่ วกับระบบการส่งศพฝัง,ข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.เพื่อนาไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบเข้าใจ
และปฏิบัติได้ถูกต้อง
3.เพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็นฐานในตรวจสอบสืบค้นบุคคล
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
4.เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามคนหาย และศพไร้
ญาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025/2005 อย่างน้อย 3 การ
ทดสอบอย่างต่อเนื่อง
-ผลการตรวจเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO*/IEC
17025/2005 อย่างน้อย 1 การ
ทดสอบ

งบประมาณ
200,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพิษวิทยา นต.
รพ.ตร.

100,000 บาท

กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.
รพ.ตร.

การทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO*/IEC 17025/2005 อย่างน้อย 3
การทดสอบ

200,000 บาท

กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี
และเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.

-มีมูลนิธิที่เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80
-สร้างมาตรฐานของมูลนิธิฯที่สนับสนุน
ภารกิจของ นต.ให้วธิ ีในการดาเนินการที่
เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
-ข้อมูลจากมูลนิธิฯ สามารถนาไปเป็น
ฐานข้อมูลในการค้นหาคนหาย และศพไม่
มีญาติ

50,000 บาท

กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.

๔๙

๕๐

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาความร่วมมือกับ

ลาดับ
9

รหัสโครงการ
นต 41911

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการ การฝึกอบรม การจัดตั้งเครือข่ายหน่วย
ปฏิบัติงานการรับศพฝากฝัง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันนิตเิ วชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ ในสนับสนุนสานักงานตารวจ
แห่งชาติ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ใน
กรณีมีศพที่ไม่มีทายาท หรือญาติ หรือผูม้ ีสิทธิมาติดต่อ
ขอรับศพ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3.เพื่อสนับสนุนในการดาเนินด้านนิติเวชวิทยามี
มาตรฐานใกล้เคียงกันทั่วประเทศมีความเสมอในการ
สนับสนุนกระบวนการยุตธิ รรมสาหรับประชาชนทั่ว
ประเทศ
4.เพื่อเป็นการลดความซ้าซ้อนของงานในระดับประเทศ
และมีทิศทางการพัฒนางานด้านนิติวิทยาที่ชัดเจนโดย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
5.เพื่อเป็นการป้องกันการนาศพผิดประเภทไปฝังไว้ใน
สุสานป้องกันการค้ามนุษย์
6.เพื่อตั้งเป็น ศูนย์ติดตามบุคคลสูญหาย,ศพนิรนามและ
ศพไร้ญาติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
-มีมูลนิธิฯทั่วประเทศเข้าร่วมมากกว่าร้อย
ละ 80
-สถาบันนิติเวชวิทยาจะมีขีดความสามารถ
ในการสนับสนุนงานด้านนิติเวชวิทยา ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในส่วนที่เกีย่ วข้องกับบุคคล
นิรนามบุคคลไร้ญาติบุคคลพลัดหลง
-สนับสนุนกระบวนการดาเนินการกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติเวชศาสตร์
-จะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีตอ่
ประชาชนสังคมว่าสานักงานตารวจแห่ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานด้าน
นิติเวชวิทยาในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
และกระบวนการยุติธรรม
-สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในตรวจสอบ
สืบค้นบุคคลผูบ้ าดเจ็บ เสียชีวิตและเป็น
ฐานข้อมูลในการตั้งศูนย์ติดตามบุคคลสูญ
หาย,ศพนิรนาม และศพไร้ญาติ

งบประมาณ
50,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.

10

นต 42012

-ได้รับการรับรองผลการทดสอบที่ถูกต้อง
ห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 การทดสอบ

10,000 บาท

กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี
ละเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.

11

นต 42013

โครงการทดสอบความสามารถการตรวจด้านนิติพันธุ
ศาสตร์ (PT Test or Interlab comparition)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามรถการ
ตรวจด้านนิติพันธุศาสตร์
โครงการทดสอบความสามารถการตรวจด้านนิติ
พิษวิทยา (PT Test or Interlab comparition)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความใช้ได้ของการตรวจให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

-เข้าร่วมทดสอบ PT Test or Interlab
comparition อย่างน้อย 3 การทดสอบ
- ได้ผล ผ่าน หรือ ถูกต้อง หรือน่าพอใจ
ตามมาตรฐานสากล

10,000 บาท

กลุ่มงานพิษวิทยา นต.
รพ.ตร.

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

๕๐

๕๑

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ลาดับ
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รหัสโครงการ
นต 42014

โครงการ/วัตถุประสงค์
ชื่อโครงการ การทดสอบความสามารถระหว่าง
ห้องปฏิบัติการทางด้าน นิติจุลพยาธิวิทยา (Interlab
comparison)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อ
ห้องปฏิบัติการฯในการปฏิบัติงานด้านนิติจุลพยาธิวิทยา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด: เข้าร่วมการทดสอบ Interlab
comparison กับหน่วยงานภายนอกอย่าง
น้อย 1 การทอสอบต่อปี (100%)

กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบการบริหาร

13

ชต 41920

1.จานวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการตรวจ
2.ความพึงพอใจของ ตร.ในเขต ศชต.

14

ชต 41921

โครงกำรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติงำนในด้ำนกำรชันสูตร
พลิกศพสำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรตำรวจใน ศชต.
โครงกำรจัดหำอุปกรณ์มำตรฐำนสำหรับกำรชันสูตร

15

ชต 41922

จัดการของ นต.รพ.ตร. ให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับ
การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีความ
เป็นเลิศ

โครงกำรพัฒนำแนวทำงกำรตรวจชันสูตรบำดแผล กำร
ตรวจร่ำงกำยผู้ต้องขัง (ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘)

งบประมาณ
50,000 บาท

-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.
รพ.ตร.

ชต.รพ.ตร.

300,000 บาท
-

รวม 15 โครงการเป็นเงิน 1,110,000 บาท

๕๑

๕๒

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

๕๒

๕๓

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ระดับสากล
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 22 สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
หน่วยงานทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูงสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อน
สู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent center)

กลยุทธ์ที่ 24 ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
เครื่อ งมือ ทางการแพทย์ให้ มีค วามทันสมั ย
พร้อมให้บริการ

ลาดับ
1

รหัสโครงการ
ศย 52214

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการแผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพหน่ ว ยศั ล ยศาสตร์
หลอดเลื อ ดโรงพยาบาลต ารวจสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
(Excellent Center of Vascular surgery in PGH)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดตั้งหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายไต
โรงพยาบาลตารวจ (Vascular and transplantation unit) ให้
สามารถบริการดูแล รักษา ข้าราชการตารวจ โดยให้ความสาคัญ
กับข้าราชการตารวจเป็นหลัก
2.พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการผ่าตัดรักษา
โรคทางศัลยศาสตร์หลอดเลือด
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด
และปลูก ถ่ า ยไต โรงพยาบาลตารวจ ให้ เป็ นศูนย์แ ห่ ง
ความเป็นเลิศ (Excellent Center)
4.เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นการสอนด้ า น
ศั ล ยศาสตร์ ห ลอดเลื อ ดให้ แ ก่ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า น
ศัลยกรรมทั่วไป(resident training) และเพื่อรองรับการ
เปิดเป็นโรงเรียนแพทย์ของโรงพยาบาลตารวจ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม
5.เพื่ อ กระตุ้ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า และท างานวิ จั ย
เกี่ย วกับ การดูแ ลรัก ษาผู้ป่ ว ยโรคทางศัลยกรรมหลอด
เลือด เพื่อ ให้มี ผลงานด้า นวิชาการอันเป็ นประจั กษ์ ใน
ระดับประเทศและสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
-สามารถบริการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรค
ทางศัลยกรรมหลอดเลือดและผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย ได้อย่างมีระบบ เป็น
องค์รวมครบถ้วน และมีประสิทธิภาพโดย
ให้บริการตรวจรักษาผู้ปว่ ยนอกไม่น้อยกว่า
ปีละ 3,000 ราย และผ่าตัดรักษาผู้ป่วย
หลอดเลือดหัวใจไม่น้อยกว่า 1,500 ราย
-มีการสอนผ่าตัดทาเส้นฟอกไตระยะสั้นแก่
ศัลยแพทย์ที่สนใจ (Short course
vascular access training) 4 คนต่อปี

งบประมาณ
27 ล้าน 3แสน
บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

2

สร 52204

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
รพ.ตร.

รส 52404

-จานวนผู้เข้าอบรม (50)
-การประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการ
อบรม 80 %
อัตราของเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ทางรังสี
วิทยา ได้รับการตรวจสอบและได้มาตรฐาน
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
ร้อยละ 100

250,000 บาท

3

โครงการ เพิ่มพูนทักษะแพทย์
วัตถุประสงค์
เพิ่มพูนทักษะแพทย์ให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการรักษามาตรฐานเครื่องมือทางรังสีวิทยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เครื่องมือทางรังสีวิทยาได้มาตรฐานตามวิชาชีพ
และราชการกาหนดและเกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผ็รับบริการและบุคคลทั่วไป

56,000 บาท

กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.

๕๓

๕๔

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 22 สนับสนุนและพัฒนา
หน่วยงานทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูงสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสู่
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excllent center)

ลาดับ
4

รหัสโครงการ
รส 52405

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการ บารุงรักษาเครื่องมือทางรังสีวิทยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ของ
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2.ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ฯและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อเกิดการชารุดเสียหายขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.อัตราความพร้อมใช้ของเครื่องมือทาง
รังสีที่มีการบารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน
ร้อยละ 100
2.อุบัติการณ์เครื่องมือทางรังสีที่ได้รับการ
บารุงรักษาชารุดเป็น 0

5

หคจ 52407

โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรค หู คอ จมูก เพื่อรองรับ
อาคาร A (โครงการต่อเนื่อง)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อผู้รับบริการพึงพอใจ สะดวก ปลอดภัย
2.ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพื้นที่
3.เปิดให้บริการห้องที่ปรับปรุงแล้ว
โรงพยาบาลตารวจเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชน
บาบัดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงประจาปี
งบประมาณ 2558-2560 (ต่อเนื่อง)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบาบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงระดับประเทศ
2.พัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลสู่
โรงพยาบาลอื่นต่อไป

สถานที่ให้บริการเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ปว่ ยผู้
เข้ามารับการบริการ

6

ภน 52101

-โรงพยาบาลตารวจเป็นโรงพยาบาล
ต้นแบบด้านโภชนบาบัด โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงระดับเขตสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2558-2560และ
จะพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด
ขยายผลสู่โรงพยาบาลอื่น เพือ่ พัฒนาให้
เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบาบัด
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ระดับประเทศ
หลังจากโภชนากรผ่านการอบรม
หลักสูตรโภชนบาบัดและการบริหาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตร
ประกาศนียบัตรโภชนบาบัด) และผ่านการ
อบรมหลักสูตรต่างๆทางด้านโภชนาการ
และโภชนบาบัดแล้วโภชนากรได้นาความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้
1. ให้คาแนะนาด้านโภชนาการและโภชน
บาบัดแก่ผู้ปว่ ยและญาติมากกว่า 100
ราย/เดือน
2.จัดทาข้อมูลเผยแพร่ความรู้ด้าน
โภชนาการและโภชนบาบัดให้แก่

งบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
6,870,750 บาท กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.

ตรวจสอบเพื่อ
เสนอราคา

กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.

การอบรมภายนอก กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.
ประจาปี
งบประมาณ
2560
1.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพโภชนากร
เข้าร่วมหลักสูตร
โภชนบาบัดและ
การบริหารดรง
พยาบาลรามาธิบดี
(หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
โภชนบาบัด)
40,000บาท
2.โครงการอบรม
ภายนอกเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 20,000
บาท
๕๔

๕๕

กลยุทธ์

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่ 23 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

7

นต 52315

8

ชต 52323

9

ชต 52324

10

ชต 52325

11

ชต 52326

โครงการอบรมภาษาที่สองให้บุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา และเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงกำรจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง
ฉุกเฉิน และห้องผ่ำตัดเล็ก
โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุ
และหอผู้ปว่ ยใน
โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อกำร
เคลื่อนย้ำยผู้ปว่ ยทำงภำคพื้นดิน
โครงกำรวิทยุเพื่อกำรสื่อสำร

และอัตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสม
กับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ข้าราชการตารวจ และประชาชนใน
รูปแบบ
2.1 เอกสารแผ่นพับ
จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง/1 เดือน
2.2 แผ่นประชาสัมพันธ์ (ติดลิฟท์)
จานวน 2 เรื่อง/1 เดือน
2.3 อุปกรณ์แสดงภาพแบบม้วนเก็บ
(Roll up) จานวน 1 เรื่อง/6 เดือน
2.4 แผ่นดิจิตอลอเนกประสงค์ (DVD)
จานวน 1 เรื่อง/ปี
3. พัฒนารายการอาหารสาหรับผู้ป่วยปีละ
1 ครั้ง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล
สหวิชาชีพ ด้านโภชนาการและโภชน
บาบัด 6 ครั้ง/ปี
5. จัดประชุมวิชาการ ด้านโภชนบาบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ 1 ครั้ง/ปี
6. เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนบาบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทาง
website โรงพยาบาลตารวจ
(www.policehospital.org/home.php)
1 เรื่อง/2เดือน
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการอบรม
ภาษาที่สอง
- มีทักษะสูงขึ้น โดยประเมินจากผล Pretest & Post-test
1.จานวนผู้เข้ารับบริการ
2.ความพึงพอใจ

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.

200,000 บาท

ฝอ.นต.รพ.ตร.

473,050 บาท

ชต.รพ.ตร.

129,900 บาท
50,000 บาท
392,000 บาท
๕๕

๕๖

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 23 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
และอัตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสม
กับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลาดับ
12

รหัสโครงการ
ชต 52327

13

ชต 52328

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงกำรจั ด ตั้ ง กำรบริ ก ำรเคลื่ อ นย้ ำ ยผู้ ป่ ว ยทำง
อำกำศยำน
โครงกำรจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์ เ พื่ อ กำร
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยทำงอำกำศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
10,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

96,000 บาท
รวม 13 โครงการเป็นเงิน 36,242,650 บาท

๕๖

๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 25 ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลตารวจและทุกหน่วยงาน ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศตามมาตรฐาน PMQA (Public Sector Management Quality Award) หรือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 26 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยก่อสร้างอาคารให้เพียงพอและมีความคุ้มค่าในทาเลที่มีศักยภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 27 พัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิ ทยาให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นโรงพยาบาลสี เขียว และกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 28 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการเป็นคลังข้อมูลสุขภาพได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 32 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน (ทางานเป็นทีมบริการด้วยใจ ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน ธรรมาภิบาล)
เป้าประสงค์ที่ 10 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการทันต่อเหตุการณ์
กลยุทธ์ที่ 23 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพ และรองรับภารกิจต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 30 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 31 บริหารจัดการงบประมาณ และการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการหารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก

๕๗

๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
ลาดับ
รหัสโครงการ
โครงการ/วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ที่ 30 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบ
1
อธ 61004
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ระดับสูงเพื่อการ
ข้อบังคับเพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพ
วิจัยทางการแพทย์
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้ปว่ ยทางออร์โธปิ
ดิกส์
2.เพื่อทาให้การวิจยั มีคุณภาพระดับ World class
3.เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบุคลากร
ทางการแพทย์ออร์โธปิดิกส์
2
กมว 62501
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการดาเนินการทางวินัย
กลยุทธ์ที่ 25 ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บนเว็บไซต์โรงพยาบาลตารวจ
บริหารจัดการของโรงพยาบาลตารวจและ
โดยเผยแพร่ความรู้ทางด้านการดาเนินการทางวินัย
ทุกหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งแนวคาพิพากษาศาลปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็น
กับการดาเนินการทางวินยั ของข้าราชการ โดยเผยแพร่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความเป็น
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตารวจ
เลิศตามมาตรฐาน PMQA (Public
Sector Management Quality Award)
หรือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 30 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
3
กง 63001
โครงการปรับปรุงคู่มืออัตราค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าบริการอื่นๆของโรงพยาบาลตารวจ โดยจัดทาเป็น
ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพ
รูปเล่มให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 ปี(พ.ศ.2559-2560)
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและค่าอื่นๆของ รพ.ตร.
เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและครบถ้วน
4
ฝร 63004
โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
-อาจารย์แพทย์หลักสูตรปริญญาเอก 1คน
-จานวนงานวิจยั ทีส่งราชวิทยาลัยฯจานวน
10 เรื่อง/ปี
-จานวนงานวิจยั ที่ส่งประกวดต่างประเทศ
อย่างน้อยจานวน 2 เรื่อง/ปี

งบประมาณ
600,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
รพ.ตร.

การดาเนินการโครงการฯ
-การจัดทาโครงการฯ
-การได้รับความสนใจในการเผยแพร่ลง
เว็บไซต์
-ปัญหาเรื่องการร้องเรียนลดลง

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.
อก.รพ.ตร.

1.ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลตารวจ
ทราบอัตราค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าบริการอื่นๆของ รพ.ตร.และจัดเก็บค่า
รักษาพยาบาลและค่าบริการอื่นๆได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 100 %

60,000 บาท

กง.บก.อก.รพ.ตร.

1.จานวนข้อร้องเรียนไม่เพิ่มขึ้น
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

50,000 บาท

ฝร.บก.อก.รพ.ตร.

๕๘

๕๙

กลยุทธ์

ลาดับ
5

รหัสโครงการ
ฝร 63005

กลยุทธ์ที่ 25 ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของโรงพยาบาลตารวจและ
ทุกหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความเป็น
เลิศตามมาตรฐาน PMQA (Public Sector
Management Quality Award) หรือ รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 31 บริหารจัดการงบประมาณ
และการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการหารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่
ของโรงพยาบาล มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก

6

7

งป 63101

โครงการ หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ
การเงินและงานอานวยการ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณและนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 27 พัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศวิทยาให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเป็นโรงพยาบาลสี เขียว
และกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

8

ซร 62701

โครงการจัดการการใช้น้าเสียที่ผ่านการบาบัดมาใช้
ประโยชน์ภายใน รพ.ตร.
-ดาเนินการจัดทาโครงการ,วิธีดาเนินการและการติดตาม
ประเมินผล จากการควบคุมมลพิษทาการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าให้ได้มาตรฐานก่อนนาไปใช้ และปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 2,500 ลบ.ม./วัน หรือ 75,000
ลบ.ม./เดือน
วัตถุประสงค์
1.นามาใช้ประโยชน์ เช่น รดน้าต้นไม้,ล้างทาความ
สะอาด โรงเก็บขยะ และถนนภายใน รพ.ตร.
2.เพื่อประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค ของ รพ.ตร.

ฝร 62506

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงการฝึกแบบตารวจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการตารวจในสังกัด
มีลักษณะท่าทางสง่างามตามธรรมเนียมของตารวจ
ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินยั และอุดมคติตารวจ มี
สุขภาพแข็งแรง
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเรื่องการบริหารงานสารบรรณ หัวข้อ การ
เขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานประชุม
วัตถุประสงค์
เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ไม่มีข้าราชการตารวจในสังกัดกระทาผิด
ระเบียบวินยั

งบประมาณ
40,000 บาท

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

50,000 บาท

ความสาเร็จของโครงการ
-ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษทา
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าที่ผ่านการ
บาบัดน้าเสียของ รพ.ตร.เป็นประจาทุก
เดือน
เป้าหมาย
1. ประสบความสาเร็จตาม แผนปฏิบัตกิ าร
ประหยัดน้าตามมติ ครม.เห็นชอบแนว
ทางการประหยัดน้าตามทีก่ รมทรัพยากรให้
หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้าอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ผลการประหยัดน้า เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่ 5
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ของ
รพ.ตร.
3. การระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย
ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝร.บก.อก.รพ.ตร.

13,500 บาท

งป.บก.อก.รพ.ตร.

50,000 บาท

ซร.บก.อก.รพ.ตร.

๕๙

๖๐

กลยุทธ์

ลาดับ
9

รหัสโครงการ

10
11

12

กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการและการเป็นคลังข้อมูลสุขภาพได้
มาตรฐานสากล

13

นต 62916

โครงการ/วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ แ ละ ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕60
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน
ร้อยละของหน่วยงานที่จัดทาการควบคุม
ภายใน >80
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รพ.ตร.
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีดาเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้
2.เพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่
ทางาน
3.เพื่อสร้างจิตสานึกในการระวังภัยและการเตรียมตัวให้
พร้อมรับเหตุ
4.เพื่อให้การดาเนินการในด้านการรองรับสภาวะฉุกเฉิน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day และ
กิจกรรม 5 ส.
วัตถุประสงค์
1.ข้าราชการและบุคลากรของ รพ.ตร. ให้ความร่วมมือ
กับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบรรยากาศ
ที่ดี
3.เกิดวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องวินัยและการรักษาความ
สะดวก
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสาร
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสารองข้อมูล และช่วยลดพืน้ ที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร

งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ยศ.บก.อก.รพ.ตร.
ยศ.บก.อก.รพ.ตร.

1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
นาหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามขั้นตอนตามมาตรฐานการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยครบขั้นตอนร้อยละ 100

ยศ.บก.อก.รพ.ตร.

ร้อยละ 100 ของความสาเร็จของการจัด
กิจกรรม /โครงการ

- scan รายงานผลการตรวจเก่า อย่าง
น้อย 5 ปี พร้อมทั้งจัดเก็บผลเป็นระบบ
ไฟล์
- สารองและรักษาข้อมูล ตามระบบ
ISO/IEC 17025:2005

30,000 บาท

- กลุ่มงานพิษวิทยา นต.
รพ.ตร.
- กลุ่มงานตรวจพิสูจน์
หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นต.
รพ.ตร.
- กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.
รพ.ตร.

๖๐

๖๑

กลยุทธ์
เป้าประสงค์ การลดจุดอ่อนขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 31 บริหารจัดการงบประมาณ
และการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการหารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่
ของโรงพยาบาล มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการและการเป็นคลังข้อมูลสุขภาพได้
มาตรฐานสากล

ลาดับ
14

รหัสโครงการ
ชต 63129

15

ชต 63130

16

วพ 62915

กลยุทธ์ที่ 31 บริหารจัดการงบประมาณ
และการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการหารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่
ของโรงพยาบาล มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก

17

วพ 63116

กลยุทธ์ที่ 32 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน (ทางานเป็นทีมบริการด้วยใจ
ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน ธรรมาภิ
บาล)

18

วพ 63217

โครงการ/วัตถุประสงค์
โครงกำรพัฒนำศั ก ยภำพบุ คลำกร (ด้ำ นงบประมำณ
กำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง)
โครงกำรดูแลประสำนกำรจัดหำผลตอบแทนให้แก่
ข้ำรำชกำรตำรวจที่ได้บำดเจ็บในสถำนกำรณ์ควำม
รุนแรงในเขต จชต.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1 สัดส่วนจานวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม
2.ความพึงพอใจของบุคลากร

งบประมาณ
65,560 บาท
ไมใช้มีค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
วัตถุประสงค์
ผู้บริหารของ วพ. จะต้องมีระบบการบริหารเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ โดยเอาข้อมูลที่มอี ยู่ในฐานข้อมูลของระบบ
วพ. มาวิเคราะห์บนระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
ออกมาในรูปแบบต่างๆเช่น กราฟ ตารางและอื่นๆ โดย
สามารถทางานและสั่งการได้ในระบบ Internet
โครงการให้ความรู้การบริหารงานการเงิน
ทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุน
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
ครอบคลุมพันธกิจ

-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งระบบของ วพ. ไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐

๕๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้
สถานศึกษา วพ.)

๑. มีระบบกลไกในการจัดสรรการ
วิเคราะห์ ค่าใช้จา่ ย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐
๒.มีการวิเคราะห์ประเมินการใช้
งบประมาณครอบคลุมพันธกิจ ร้อยละ
๑๐๐

๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และดาเนินงานตามแผนได้เกิดผลตามตัวชี้วัด
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาแผนไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องบังเกิดผลสัมฤทธิ์ และส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ
๔. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

๑. จานวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๐ ตระหนัก
ถึง
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมโครงการ
๓. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๑๐๐ ได้รบั
การถ่ายทอดแผน
๔. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๐ มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและ
แนวทางการนาแผนไปปฏิบัติ

๒๕5,๙๐๐ บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ชต.รพ.ตร.

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

รวม 18 โครงการเป็นเงิน 1,284,960 บาท

๖๑

๖๒

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

๖๒

๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 11 โรงพยาบาลตารวจเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
กลยุทธ์
ลาดับ
รหัสโครงการ
โครงการ/วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ที่ 35 พัฒนาระบบการจัดการความรู้
โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาชีพของ
1
รส 73506
แพทย์/นักรังสีการแพทย์/พยาบาลรังสีเทคนิค กลุ่มงาน
ในองค์กรแห่งการเรียนรู้
รังสีวิทยา รพ.ตร.
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์การแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 34 การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
รองรับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2

วส 73402

3

สค 73403

กลยุทธ์ที่ 35 พัฒนาระบบการจัดการ

4

นต 73517

5

นต 73531

ความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
อัตราของแพทย์ นักรังสีการแพทย์และ
พยาบาลรังสีเทคนิค ที่เข้าร่วมประชุมหรือ
รับการอบรมทางวิชาการได้นาเสนอ
ความรู้และวิชาการที่ได้รับแกบุคลากรใน
กลุ่มงานรังสีวิทยา หรือบุคลากรใน
โรงพยาบาลตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ
293,300 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.

วิสัญญีพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักสังคมสงเคราะห์
1.ตัวชี้วัดผลผลิต นักสังคมสงเคราะห์และ
และบุคลากร กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ประจาปี 2560 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตรที่เข้ารับ
การอบรมทุกหลักสูตร และเกิดองค์
ความรู้ใหม่ที่มาต่อยอด 3 ผลงานต่อปี
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ นักสังคมสงเคราะห์และ
บุคลากรผ่านการอบรมและสามารถนา
ความรู้มาใช้ในปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยการ
ใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจรอบ
12 เดือน มีผู้ใช้บริการได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และไม่มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือข้อ
ร้องเรียนเท่ากับ 0
ชื่อโครงการ โครงการแหล่งฝึกทางนิติเวชศาสตร์
- มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานไม่น้อยกว่า
20 คนต่อปี
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่นกั ศึกษาหลักสูตร
- ได้รับการยอมรับทางวิชาการและให้เป็น
ปริญญาตรี เช่น เภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคนิค
แหล่งฝึกทางนิติเวชศาสตร์ต่อไป
การแพทย์

ไมใช้มีค่าใช้จ่าย
27,500 บาท

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
รพ.ตร.
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
รพ.ตร.

50,000 บาท

นต.รพ.ตร.

โครงกำรอบรมกำรช่ ว ยชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐำนให้ แ ก่ 1. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม
2.ความพึงพอใจ
บุคลำกรของ ชต.รพ.ตร. (2 รุ่น)

29,100 บาท

ชต.รพ.ตร.

โครงการทดสอบสมรรถนะการพยาบาลทางวิสัญญี

๖๓

๖๔

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 35 พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 34 เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
รองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ลาดับ

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

6

นต 73532

1. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม
2.ความพึงพอใจ

43,650 บาท

7

นต 73533

8

วพ 73418

โครงกำรอบรมกำรช่ วยชี วิ ตขั้ นพื้ นฐำนให้ แก่ ข้ ำรำชกำร
ตำรวจ นปพ. และ ตชด. (25 คน 3 รุ่น)
โครงกำรอบรมกำรปฐมพยำบำล กำรแก้ไขภำวะฉุกเฉิน และ
กำรเคลื่อนย้ำยในสถำนกำรณ์สู้รบให้แก่ ข้ำรำชกำรตำรวจ
นปพ. และ ตชด. (25 คน 3 รุ่น)
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรของ วพ. มีการสร้างเสริมประสบการณ์และมี
วิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
นิสิตนักศึกษาการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการความเข้าใจ
ในการพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะ
เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองสู่คุณภาพของงาน
๒. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการให้บริการในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการบริการ
วิชาการกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ
ที่เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
๕. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มและเกิดการพัฒนาตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้พบ
๖. เพื่อศึกษาการจัดการเทคนิคสมัยใหม่จากมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
๗. เพื่อเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี แล้วนาไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานของตนเอง
๘. เพื่อศึกษาแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ชต.รพ.ตร.

43,650 บาท

๑. บุคลากรของ วพ. จานวน ๑๕ –
๒๐ คน
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการอบรมคิดเป็นค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม๕.๐๐
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนา
ผลจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานเป็น
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม 51

๔๐๘,๐๐๐ บาท

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

๖๔

๖๕

กลยุทธ์

ลาดับ
9

รหัสโครงการ

โครงการ/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

วพ 73419

เชิงปริมาณ
-จานวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน
แบ่งเป็นคณาจารย์ของ วพ. จานวน ๖๐ คน
ศิษย์เก่าจานวน ๓๐ คน และพยาบาล
วิชาชีพและ สาธารณสุข ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จานวน ๑๐ คน

กลยุทธ์ที่ 34 เตรียมความพร้อมและพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้

10

วพ 73420

กลยุทธ์ที่ 37 ส่งเสริมการวิจัยและการลงพิมพ์
ผลงานทีม่ ีประโยชน์ทางการรักษาสมัยใหม่
พัฒนานวัตกรรมในประเทศ เหมาะสม
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

11

วพ 73521

โครงการประชุมวิชาการประจาปี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรทางการพยาบาลและ
สาธารณสุขได้พัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาการ
๒. เพื่อส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ทางการปฏิบัติงานทางการพยาบาลและ
สาธารณสุข
๓. เพื่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
๔. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยของ วพ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยวิจัยต่างๆ
ได้นาเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่
สาธารณชนและชุมชนวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบถึงนโยบายในการดาเนินงานของ
วพ.
๒. เพื่อให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนสมรรถนะด้านการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และการพัฒนาสือ่
การสอนและเอกสารการสอนที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนทักษะการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
๔.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา วพ. สู่การ
เป็นองค์กรแห่งความรู้
๕. เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าใจในระบบประกันคุณภาพของ วพ.
๖. เพื่อให้อาจารย์ได้รับการปลูกฝังคุณค่าและค่านิยมการเป็น
อาจารย์ที่ดีและมีจรรยาบรรณอาจารย์
โครงการตามแผนการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และข้าราชการ วพ. มีการดาเนินงาน
วิจัยสอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และข้าราชการ วพ. มีการ
ดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่
ได้อย่างกว้างขวางทั้งระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 34 เตรียมความพร้อมและพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้

งบประมาณ
๒๐๕,๔๐๐ บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

-อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการเตรียมพร้อม
ตามระบบทีก่ าหนดภายใน ๑ ปี

๓๖,๘๐๐ บาท

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

๑. มีจานวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง/ปี
๒. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก ไม่
น้อยกว่า๑ เรือ่ ง/ปี
๓. มีเครือข่ายทางวิชาการ อย่างน้อย ๒
เครือข่าย
๔. มีการจัดการความรูอ้ ย่างน้อย ๑ เรือ่ ง/ปี

123,๔๐๐ บาท

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

รวม 11 โครงการเป็นเงิน 1,260,800 บาท
รวม 7 ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 181,690,958 บาท

๖๕

๖๖

ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงพยาบาลตารวจ
ยุทธศาสตร์

ลาดับ

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หน่วยงาน
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร.
กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.
กลุ่มงานตา รพ.ตร.
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 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.

22
23
24
25
26
27
28
29

ฝ่ายธุรการกาลังพล บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายซ่อมบารุง บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร.
ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร.

30

ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.
รวม บก.ในสังกัด รพ.ตร.
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ รพ.ตร.
โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร.
สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า รพ.ตร.
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัตกิ ารตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รพ.ตร. จังหวัดยะลา
รวม บก.ในสังกัด รพ.ตร.
รวม

31
32
33
34
35

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.
-

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
เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วย
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 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

