หัวขอ
วิสัยทัศน
พันธกิจ

ค่ํานิยม

หนาที่ตาม
กฎหมาย

แผนยุทธศาสตรกรมแพทยทหารเรือ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
กรมแพทยทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
เปนองคกรชั้นนําดานการแพทยทหาร การบริหารจัดการ
“เปนโรงพยาบาลสนับสนุนการฐานทัพที่มีประสิทธิภาพภายใตการ
และเวชศาสตรทํางานทะเลในภูมิภาคอาเซียน
บริหารจัดการที่ทันสมัย”
๑.ใหการบริการสรางเสริมสุขภาพแกกําลังพลของกองทัพเรือ
๑. เตรียมความพรอมของกําลังพลกองทัพเรือดานสุขภาพ
๒.ใหบริการทางการแพทยสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ ดานเวช
๒. ใหบริการทางการแพทยสนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารของ
กรรมปองกัน รักษาพยาบาล การสงกลับผูปวย การฝกและการ
กองทัพเรือ
ปฏิบัติการทางทหาร ตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ใหบริการสุขภาพแกกําลังพลและครอบครัวกองทัพเรือเปนหลัก
๓.ใหบริการการรักษาพยาบาลทั่วไป เฉพาะทางสาขาจิตเวช สาขา
และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
เวชศาสตรใตน้ําแกกําลังพล ครอบครัวของกองทัพเรือและประชาชน
ในการรักษาพยาบาลประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๔. ดําเนินการฝก ศึกษา อบรมเหลาทหารแพทยรวมทั้งวิจัยและ
๔. ดําเนินการสงกําลังสายแพทย สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารและ
พัฒนาดานการแพทย
หนวยตางๆในพื้นที่ภาคตะวันออก
๕. ดําเนินการสงกลับสายแพทย โดยการประสานและสนับสนุนการ
สงกลับผูปวยทางยุทธวิธี ของหนวยตางๆในพื้นที่ภาคตะวันออกและ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
รับผิดชอบในงาน ใหบริการดวยหัวใจแหงความเปนมนุษย ไมหยุด
ABK A = Accountability
( รับผิดชอบหนาที่ )
B = Behavioral service satisfaction ( มีใจบริการ )
พัฒนา
K = Knowledge development
( มุงพัฒนางาน
ความรู )
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. มีหนาที่ตามกฎหมาย กําหนดไวใน
กองทัพเรือ กองทัพ
อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๔๖๐ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฐาน
ไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ภายใตราชกิจจานุเบกษา ๓๐
ทัพเรือสัตหีบ (ตามบันทึก ยก.ฐท.สส.ที่ ๒๕๖/๕๑ ลง ๖ พ.ย.๕๑ เรื่อง
มีนาคม ๒๕๕๒ มาตรา ๓๒ กําหนดใหกรม
รายงานการประชุมพิจารณาจัดตั้ง นขต.ทร.ตามโครงสรางใหม ทร.เปน
แพทยทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ หนวยอัตราเพื่อพลางและพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการและ
และดําเนินการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ
กําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย
การสงกําลัง และการซอมบํารุงพัสดุสายแพทย รวมทั้งการวิจัยและ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ และ คําสั่งกองทัพเรือ เฉพาะ ลับมาก ที่
พัฒนาการแพทย ตลอดจนใหการฝกและ
๔/๒๕๕๒ ลง ๑ เมษายน ๒๕๕๒) โดยกลาวโดยทั่วไป ภารกิจ มีหนาที่
ศึกษาวิชาการแพทยและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรม ดําเนินการดานการแพทยและอนามัย และใหบริการสุขภาพระดับปฐม
แพทยทหารเรือเปนผูบังคับบัญชา
ภูมิ รวมทั้งโรคเฉพาะทางสาขาจิตเวชและสาขาเวชศาสตรใตน้ําและ
รับผิดชอบ
การบิน เพื่อความพรอมของกองทัพเรือ ตลอดจนดําเนินการสงกําลัง
อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๐๐ กรมแพทยทหารเรือ ตามคําสั่ง
สายแพทย และสนับสนุนการสงกลับผูปวยในพื้นที่ภาคตะวันออก มี
กองทัพเรือ (เฉพาะ) ลับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ การแบงมอบ เปนหนวยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ
มาก ที่ ๗/๒๕๕๓ ลง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แกอัตรา
กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ ไดกําหนดภารกิจของกรม

รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

แพทยทหารเรือ ใหมีหนาที่ตาม พ.ร.บ.แบงสวนราชการและกําหนด
หนาที่ของสวนราชการ กองทัพเรือ
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ดังกลาวขางตนแลว ยังได
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบและ
หนาที่ที่สําคัญ ดังนี้
ขอบเขต
๑. อํานวยการ วางแผน ประสานงาน ควบคุม แนะนํา และกํากับการ
ความ
เกี่ยวกับกิจการสายแพทย
รับผิดชอบ ของกองทัพเรือ
และหนาที่ที่ ๒. กําหนดนโยบายในการดําเนินการดานการแพทยของหนวยแพทย
สําคัญ
ในกองทัพเรือ
๓. เตรียมความพรอมของกําลังพลกองทัพเรือในดานสุขภาพ และ
ใหบริการทางการแพทย
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
๔. ดําเนินการบริการสุขภาพใหแกทหาร ขาราชการพลเรือนกลาโหม
ขาราชการกลาโหมพลเรือน
พนักงานราชการ ลูกจาง ครอบครัว อาสาสมัครทหารพรานนาวิก
โยธิน และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมเปนหลัก และพลเรือนตามความจําเปน
๕. วิจัยและพัฒนาการแพทย และดําเนินการฝกและศึกษาของเหลา
ทหารแพทย
๖. ดําเนินการสงกาลังและซอมบํารุงพัสดุสายแพทย เพื่อสนับสนุน
หนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือ
๗. ใหขอเสนอแนะทางวิทยาการสายแพทย
๘. ดําเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตรทางทะเล เวชศาสตรใตน้ํา และเวช
ศาสตรการบิน
๙. ดําเนินการดานสารสนเทศทางการแพทย
ประเด็น
พัฒนาการแพทยทหาร
ยุทธศาสตร พัฒนาความเปนเลิศดานการแพทย
พัฒนาเวชศาสตรทางทะเล
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
พัฒนาการบริหารบุคคล
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
เปาประสงค 1.กําลังพลกองทัพเรือมีสุขภาพดีและสมรรถภาพเหมาะสมกับการ
ยุทธศาสตร ปฏิบัติหนาที่
2.กําลังพลกองทัพเรือมีสุขภาพจิตดีและสมรรถภาพทางจิตเหมาะสม

๑. ใหการบริการสรางเสริมสุขภาพแกกําลังพลของกองทัพเรือ
๒. ดําเนินการดานเวชกรรมปองกัน การสงกลับผูปวย รักษาพยาบาล
เบื้องตน และสนับสนุนการฝกและการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้ง
ใหบริการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิแกกําลังพลและครอบครัวใน
พื้นที่รับผิดชอบและประชาชนตามความจําเปนตลอดจนปฏิบัติการ
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ใหบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาจิตเวชและสาขาเวช
ศาสตรใตน้ําและการบิน
๔. ดําเนินการสงกําลังสายแพทย สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
และหนวยตางๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
๕. ดําเนินการสงกลับสายแพทย โดยการประสานและสนับสนุนการ
สงกลับผูปวยทางยุทธวิธีของหนวยตางๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

๑.การเตรียมความพรอมของกองทัพเรือ
๒.การบริการสุขภาพ
๓.การบริการแพทยทางไกล
๔.การบริหารจัดการ
๑.กําลังพลกองทัพเรือมีสุขภาพดีและสมรรถภาพเหมาะสมกับหนาที่
๒.ลดและปองกันความปวยเจ็บจากการปฏิบัติงานใชกําลังและการ
เตรียมใชกําลังของกําลังพล ทร.

กับการปฏิบัติหนาที่
3.กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการไดรับการบริการทางการแพทยที่มี
ประสิทธิภาพ
4. มีความพรอมในการบริการทางการแพทยรองรับการปฏิบัติงานของ
เรือดําน้ํา
พัฒนาการแพทยทหาร
5.การสงกําลังสายแพทยสนับสนุน ทร. ไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
6. มีศูนยความเปนเลิศทางการแพทยที่เปนที่ยอมรับ ไดมาตรฐานตาม
เกณฑ
7. เปนศูนยความเปนเลิศดานเวชศาสตรความดันบรรยากาศสูงใน
อาเซียน
8.สถานพยาบาลของ ทร. มีคุณภาพและมาตรฐาน
9.การบริการสุขภาพ ของ พร. มีคุณภาพตอบสนองความตองการของ
ทร.
10. หนวยงานเวชศาสตรทางทะเลของ พร. เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล
11.การบริการเวชกรรมทางทะเลไดมาตรฐานสากล
12. เปนแหลงวิทยาการดานเวชศาสตรทางทะเลของภูมิภาค
13.ระบบบริหารจัดการของ พร. มีคุณภาพตามระบบราชการ 4.0
14. พร. เปนสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทยไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
15.การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
16. พร. เปนองคกรแหงการเรียนรู
17. พร. มีโครงสราง ระบบ กลไกและการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
18.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองความตองการของหนวยผูใช
หรือไดรับการยอมรับในระดับสากล
19.การบริหารจัดการกําลังพลมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
20. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับเพิ่มขึ้น
21.ระบบงานสารสนเทศตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย
22.ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

๓.ความพรอมทางการแพทยสนับสนุนภารกิจทางทหารของกองทัพเรือ
๔.กําลังพลที่ปวยเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
ทุกที่ทุกเวลา
๕.กําลังพลกองทัพเรือและครอบครัวในพื้นที่ไดรับบริการทางการแพทย
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๖.กําลังพลกองทัพเรือและครอบครัวทุกพื้นที่ไดรับบริการแพทย
ทางไกลที่เหมาะสม
๗.การบริหารทรัพยากรและการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
๘.ระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
๙.ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ

รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตอบสนองแผนยุทธศาสตร กรมแพทยทหารเรือป 2562 – 2564
เก็บขอมูลสง พร. 2ครั้ง/ ป (1ม.ค.-30มิ.ย. /1ก.ค.-31ธ.ค.) สงพร. กอน 15 ม.ค. และ 15 ก.ค.
ประเด็นยุทธศาสตร พร.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการแพทยทหาร

เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1
กําลังพลกองทัพเรือมี
สุขภาพดีและสมรรถภาพ
เหมาะสมกับการปฏิบัติ
หนาที่

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

MM011 รอยละของกําลังพล ทร. 1.4 พัฒนางานสรางเสริม
ที่เขารับการทดสอบสมรรถภาพ
สุขภาพกําลังพล ทร.
ทางกาย
คาเปาหมาย : ≥80/≥80/≥80
MM012 รอยละของกําลังพลที่มี
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ผานเกณฑที่ ทร.กําหนด (แบงเปน
กําลังรบและอื่น ๆ )
คาเปาหมาย : ≥40/กําลังรบ 60
MM013 รอยละของกําลังพลที่เขา
รับการตรวจสุขภาพประจําป
คาเปาหมาย : ≥70
MM014 รอยละของกําลังพลที่มี
ภาวะสุขภาพดีผานเกณฑที่กําหนด
คาเปาหมาย : >15
MM015 รอยละของกําลังพล ทร.
มีภาวะทันตสุขภาพพรอมปฏิบัติ
ราชการ
ตัวชี้วัดยอย : เฉพาะกําลังพลที่
ไดรับคําสั่งไปปฏิบัติราชการ
คาเปาหมาย : ≥80/≥80/≥80

โครงการ/กิจกรรม
ป62

ป63

ป64

ผูรับผิดชอบเจาภาพ
กลยุทธหลัก พร.
กองสรางเสริมปองกัน
ดานสุขภาพ รพ.
อาภากรเกียรติวงศฯ

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
ปี 62

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการแพทยทหาร

เปาประสงคที่ 2
กําลังพลกองทัพเรือมี
สุขภาพจิตดีและ
สมรรถภาพทางจิต
เหมาะสมกับการปฏิบัติ
หนาที่

MM021 รอยละของกําลังพล ทร.
ที่เขารับการทดสอบสมรรถภาพ
ทางจิต
คาเปาหมาย : 80/80/80
MM022 รอยละของกําลังพลที่
ไดรับการเตรียมความพรอมดาน
สุขภาพจิตทหารกอนไปปฏิบัติ
ราชการทางทหาร
คาเปาหมาย : 80/80/80
MM023 รอยละของกําลังพลที่มี
ความเสี่ยงดานสุขภาพจิตจากการ
คัดกรองสุขภาพจิตไดรับการ
ชวยเหลือเบื้องตน
คาเปาหมาย : 80/80/80
MM024 รอยละความสําเร็จของ
การบําบัดรักษา/บําบัดฟนฟูผูติดยา
เสพติดไดตามจํานวนแรกรับ
คาเปาหมาย : 90/90/90
MM025 รอยละความสําเร็จของ
ประสิทธิผลของการดําเนินการตาม
แผนการบําบัดรักษาและฟนฟูติดผู
ติดยาเสพติด (จําแนกผลผลิต
5 ตัว)
คาเปาหมาย : 90/90/90

2.1 พัฒนาระบบการ
ประเมินสมรรถภาพทางจิต
2.2 พัฒนางานดาน
สุขภาพจิตเวชทหาร

ปี 63

โครงการ
เตรียม
ความ
พรอมดาน
สุขภาพจิต
ทางทหาร
แกกําลัง
พล นย.ที่
จะลงไป
ปฏิบัติ
ราชการ
ภาคใต

ปี 64

ผูรับผิดชอบเจาภาพ
กลยุทธหลักพร.
กองสุขภาพจิตรพ.
อาภากรเกียรติวงศฯ

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
ปี 62

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เปาประสงคที่ 7
พัฒนาความเปนเลิศดาน เปนศูนยแหงความเปนเลิศ
การแพทย
ดานเวชศาสตรความดัน
บรรยากาศสูงในอาเซียน

เปาประสงคที่ 8
สถานพยาบาลของ
กองทัพเรือมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ปี 63

ปี 64

ผูรับผิดชอบเจาภาพ
กลยุทธหลักพร.

HQ071 จํานวนของงานวิจัยทาง
คลินิกดานเวชศาสตรความดัน
บรรยากาศสูง
คาเปาหมาย : ไมกําหนด
HQ072 ไดรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล
คาเปาหมาย : ไดรับการรับรอง

7.2 สรางเครือขายทาง
วิชาการดานเวชศาสตร
ความดันบรรยากาศสูงใน
ระดับนานาชาติ
7.3 พัฒนาระบบบริการทาง
การแพทยรักษาผูปวยที่เปน
โรคที่ใช HBOT ในการรักษา

กองเวชศาสตร
ใตน้ําและการบินรพ.
อาภากรเกียรติวงศฯ

HQ082 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
สถานพยาบาลทุติยภูมิ ทร. และ
เกณฑสุขภาพจิตทหาร
คาเปาหมาย : มีเกณฑ/ประเมิน/
ผาน

8.2 โรงพยาบาลอาภากร
เกียรติวงศ และโรงพยาบาล
ทหารเรือกรุงเทพ พร.
พัฒนาศักยภาพในระดับ
โรงพยาบาลทุติยภูมิ
กองทัพเรือ และเปน
โรงพยาบาลทางดาน
สุขภาพจิตทหารตาม
มาตรฐานที่ พร. กําหนด
8.2.3 พัฒนาขีด
ความสามารถของ
โรงพยาบาลใหถึงระดับทุติย
ภูมิ ตามมาตรฐานที่ พร.
กําหนด

กองสุขภาพจิต
กองรักษาพยาบาล
ผูปวยนอก
กองรักษาพยาบาล
ผูปวยใน
รพ.อาภากรเกียรติ
วงศฯ

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เปาประสงคที่ 9
พัฒนาความเปนเลิศดาน การบริการสุขภาพของ
พร. มีคุณภาพตอบสนอง
การแพทย
ความตองการของ ทร.

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

HQ091 รอยละความพึงพอใจใน
การบริการสุขภาพ
คาเปาหมาย : ทร. 85/85/85
คาเปาหมาย : คทร. 80/80/80
คาเปาหมาย : ปชช. 80/80/80
HQ092 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพเพื่อ
สรางคงวามพึงพอใจแกกําลังพล
และครอบครัว ทร.
คาเปาหมาย : 80
HQ093 ระดับความสําเร็จของการ
จัดบริการสุขภาพผูสูงอายุ
กองทัพเรือ
คาเปาหมาย : 80

9.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริการสุขภาพ ทร.
(การอํานวยความสะดวก
การเขาถึงบริการ ลดความ
แออัดและระยะเวลารอ
คอย)
9.2 สงเสริมวัฒนธรรมการ
บริการที่ดี
9.3 ประสานความรวมมือ
งานบริการรักษาพยาบาล
กับภาครัฐและเอกชน
9.4 พัฒนาการบริการ
สุขภาพผูสูงอายุกองทัพเรือ

ปี 62

โครงการ/กิจกรรม
ปี 63

ปี 64

ผูรับผิดชอบเจาภาพ
กลยุทธหลักพร.
กองรักษาพยาบาล
ผูปวยนอก
กองรักษาพยาบาล
ผูปวยใน
รพ.อาภากรเกียรติ
วงศฯ

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปาประสงคที่ 15
พัฒนาการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพยากรมี
องคกร
ประสิทธิภาพ

เปาประสงคที่ 16
พร. เปนองคกรแหงการ
เรียนรู

ความหมายของรหัสตัวชี้วัดตัวอยาง MM 01 1

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

QM151 จํานวนคนที่เขารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติดาน
งบประมาณและพัสดุ
คาเปาหมาย : -/60/100
QM152 รอยละของการเบิกจาย
งป.รายจายประจําป
คาเปาหมาย : 96/96/96
QM153 ระดับความสําเร็จในการ
นําระบบสารสนเทศมาใชบริหาร
ดานงบประมาณและดานการเงิน
เงินรายรับสถานพยาบาลของ พร.
คาเปาหมาย : - / - / ระดับ 5
QM161 ระดับการรับรูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร
คาเปาหมาย : 3/3.5/>3.5
QM162 ระดับความสําเร็จของการ
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกร
ของการเรียนรู
คาเปาหมาย : 3/3.5/4

15.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศดานงบประมาณ
และการเงิน เงินรายรับ
สถานพยาบาลของ พร.
15.4 สงเสริม และ
พัฒนาการบริหารทรัพยากร
อยางเหมาะสมคุมคา (ดาน
(ดานพลังงาน,วัสดุ,ครุภัณฑ,
การใชยาอยางสมเหตุผล)

คป. /กบ./การเงิน
รพ.อาภากรเกียรติ
วงศฯ

16.1 สรางวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
16.2 พัฒนาองคประกอบ
ของการจัดการความรูอยาง
เปนระบบ
16.3 สรางกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ

คณะกรรมการการ
จัดการความรู (KM)
รพ.อาภากรเกียรติ
วงศฯ

ปี 62

โครงการ/กิจกรรม
ปี 63

ปี 64

ผูรับผิดชอบเจาภาพ
กลยุทธหลักพร.

อักษรสองตัวแรก หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตรMM = ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการแพทยทหารHQ = ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาความเปนเลิศดานการแพทยMT = ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาเวชศาสตร
ทางทะเลOM = ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจัดการองคกรHR = ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารบุคคลIT = ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาระบบงานสารสนเทศเลขสองตัวแรก หมายถึง
เปาประสงคที่เลขหนึ่งตัว หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดในเปาประสงคนั้นๆคาเปาหมาย ป62/ป 63/ป 64 = …../..…/…..

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
ปี 62

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการแพทยทหาร

เปาประสงคที่ 3
กําลังพลในพื้นที่
ปฏิบัติการไดรับการ
บริการทางการแพทยที่มี
ประสิทธิภาพ

NM031 อัตราการเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหนาที่ ณ จุดเกิดเหตุ ใน
พื้นที่ปฏิบัติการลดลง
คาเปาหมาย : 70/60/50
NM032 อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บภายหลังการไดรับบริการ
ทางการแพทย (Pre-Hospital
period)
คาเปาหมาย : 20/15/10

3.1 พัฒนาการชวยชีวิตเชิง
ยุทธวิธี ณ จุดเกิดเหตุใหมี
ประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาระบบให
คําปรึกษาการสงกลับสาย
แพทยใหมีประสิทธิภาพ
3.3 พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลในพื้นที่สวน
หลังกองทัพเรือ ในการดูแล
กําลังพลที่ปวยเจ็บจากการ
ปฏิบัติหนาที่

ปี 63

ปี 64

ผูรับผิดชอบ
สนับสนุนกลยุทธหลัก
ศูนยอาภากร
กองนาวิกเวชกิจ

-โครงการ
ลําเลียง
และ
สงกลับ
ผูปวยทาง
อากาศดวย
อากาศยาน
ปกหมุน
ทร.ทาง
ยุทธวิธี งป.
63
-งานขน
ยายขยะ
ติดเชื้อเพื่อ
สนับสนุน
สายแพทย
ปฐมภูมิ
ทร.พื้นที่
ภาค
ตะวันออก
งป.63
-งาน
สงเสริม

สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม
ในบริเวร
ทาเรือและ
ในเรือ
หลวง ตาม
มาตรฐาน
IHR 2005
พื้นที่ ฐท.
สส. งป.63
-งานอชีวอ
นามัยใน
เรือหลวง
ตาม
มาตรฐาน
พร. พื้นที่
สัตหีบ งป.
63
-งานคัด
กรอง
สุขภาพ
กําลังพล
กลุมเสี่ยง
ตาม
ลักษณะ
งาน พื้นที่
สัตหีบ งป.
63
-งาน
พัฒนา

ศักยภาพ
ทีม NAVY
SRRT
พื้นที่ภาค
ตะวันออก
งป.63
-โครงการ
ฝกอบรม
หลักสูตร
พลผูชวย
หนวย
แพทยปฐม
ภูมิ
กองทัพเรือ
ประจําป
งป.63

เปาประสงคที่ 4
มีความพรอมในการ
บริการทางการแพทย
รองรับการปฏิบัติงานของ
เรือดําน้ํา

MM041 ระดับความสําเร็จในการ
เตรียมบริการทางการแพทยใหกับ
กําลังพลเรือดําน้ํา *ป 62 มี
แผนการบริการทางการแพทย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือดํา

4.1 จัดทําแผนการบริการ
ทางการแพทยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเรือดําน้ํา
4.2 เตรียมความพรอมกําลัง
พลสายแพทยสนับสนุนการ

โครงการ
พัฒนาการ
ตรวจ
สุขภาพนัก
เรือดําน้ํา

ฝายอํานวยการ

น้ํา
คาเปาหมาย : 25/50/75
MM042 รอยละของกําลังพลเรือ
ดําน้ํามีความพรอมทางสุขภาพใน
การปฏิบัติหนาที่
คาเปาหมาย : -/-/100

ปฏิบัติงานของเรือดําน้ํา
4.3 กําหนดมาตรฐานและ
เกณฑการคัดกรองดาน
สุขภาพ สําหรับกําลังพลที่
ปฏิบัติงานในเรือดําน้ํา

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
ปี 62

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการแพทยทหาร

เปาประสงคที่ 5
การสงกําลังสายแพทย
สนับสนุน ทร. ได
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

MM051 ระดับความสําเร็จในการ
เตรียมความพรอมการสงกําลัง
สายแพทยเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร
คาเปาหมาย : ระดับ 5
MM052 คลังพัสดุสายแพทย ทุก
ระดับ ผานมาตรฐาน
คาเปาหมาย : 100
MM053 รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียตอการดําเนินงานสงกําลังสาย
แพทย
คาเปาหมาย : 80
MM054 จํานวนคลังพัสดุสาย
แพทย ที่ใชดปรแกรมการบริหาร
พัสดุคงคลังเพิ่มขึ้น
คาเปาหมาย : ไมระบุ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปาประสงคที่ 13 ระบบ OM131 คะแนนการประเมินตาม
พัฒนาการบริหารจัดการ บริหารจัดการของ พร. มี เกณฑ PMQA 4.0
คุณภาพตามระบบ
คาเปาหมาย: ระดับ basic 300/
องคกร
ราชการ 4.0
ระดับ Adv. 400/ระดับ Sig. 500

5.1 พัฒนากระบวนการสง
กําลังสายแพทยสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหาร
ของ ทร.
5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารพัสดุของ พร.
5.3 สรางและพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ดานสงกําลังสายแพทย

13.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ PMQA
4.0
13.2 พัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผล

ปี 63

โครงการ
พัฒนาการสง
กําลังสาย
แพทยและ
ระบบงาน
บริการเภสัช
ในหนวย
บริการปฐม
ภูมิ ทร.ตาม
เกณฑ
มาตรฐาน
สถานพยาบาล
ปฐมภูมิ ทร.

ปี 64

ผูรับผิดชอบ
สนับสนุนกลยุทธหลัก
กองเวชบริภัณฑ
แผนกสารสนเทศ

ผูบริหาร รพ.ฯ
คณะกรรมการPMQA

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
ปี 62

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาการบริหารบุคคล

เปาประสงคที่ 19
การบริหารจัดการกําลังพล
มีคุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

HR191 รอยละของบุคลากรที่มีความ
พึงพอใจตอการบริหารงานบุคคล
คาเปาหมาย: 50/52/54
HR192 รอยละของบุคลากรที่มี
ความสุขมากกวาหรือเทากับคนทั่วไป
คาเปาหมาย : 90/91/92
HR193 รอยละของบุคลากรที่มีผล
การประเมินสมรรถนะผานเกณฑ
คาเปาหมาย : 60/70/80
HR194 อัตราการลาออก โอนยาย
นอก ทร. ของขาราชการ
คาเปาหมาย : <1.5/<1.5/<1.5
HR195 รอยละของกําลังพลที่มีความ
ผูกพันตอองคกร
คาเปาหมาย : 70/72/74

19.1 พัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ พร.
19.2 จัดทําแผน
อัตรากําลังพล แผนการ
สรรหาบุคลากรเพื่อการ
เขาสูตําแหนงตามแนว
ทางการรับราชการ
19.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
19.4 สงเสริมความสุข
บรรยากาศองคกร
คุณภาพชีวิตและความ
ผูกพันตอองคกร
19.5 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และคาตอบแทนอยางเปน
ธรรม
19.6 วางระบบการสืบ
ทอดตําแหนงที่มี
ประสิทธิผล

ปี 63

ปี 64

ผูรับผิดชอบ
สนับสนุนกลยุทธหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
ปี 62

(ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาการบริหารบุคคล

เปาประสงคที่ 19
การบริหารจัดการกําลังพล
มีคุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

HR191 รอยละของบุคลากรที่มีความ
พึงพอใจตอการบริหารงานบุคคล
คาเปาหมาย: 50/52/54
HR192 รอยละของบุคลากรที่มี
ความสุขมากกวาหรือเทากับคนทั่วไป
คาเปาหมาย : 90/91/92
HR193 รอยละของบุคลากรที่มีผล
การประเมินสมรรถนะผานเกณฑ
คาเปาหมาย : 60/70/80
HR194 อัตราการลาออก โอนยาย
นอก ทร. ของขาราชการ
คาเปาหมาย : <1.5/<1.5/<1.5
HR195 รอยละของกําลังพลที่มีความ
ผูกพันตอองคกร
คาเปาหมาย : 70/72/74

19.7 พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะบุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในยุค 4.0 ได
อยางเหมาะสม
19.8 พัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารใหมีความพรอม
ในการบริหารจัดการ
19.9 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อรองรับภารกิจ
ทร.

เปาประสงคที่ 20
HR201 อัตราของบุคลากรที่มีความ
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญในงานเฉพาะดาน
เปนที่ยอมรับเพิ่มขึ้น
คาเปาหมาย: เพิ่มขึ้น
HR202 อัตราของบุคลากรที่มีผลงาน
ทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย เปนที่
ยอมรับ
คาเปาหมาย :

20.1 สงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
20.2 สงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรทําผลงานวิชาการ
หรืองานวิจัย

ปี 63

ปี 64

ผูรับผิดชอบ
สนับสนุนกลยุทธหลัก
ผูบริหาร
คณะกรรมการ HR
กําลังพล รพ.ฯ

โครงการ
เตรียมความ
พรอมสําหรับ
บุคคลสายเวช
ศาสตรใตน้ําที่
ออกปฏิบัติ
หนาที่ดูแล
ความ
ปลอดภัยทาง
น้ําสนับสนุน
ภารกิจ ทร.

ประเด็นยุทธศาสตร พร.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค/คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
ปี 62

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

เปาประสงคที่ 21
ระบบงานสารสนเทศ
ตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย

IT211จํานวนระบบงานสารสนเทศที่
ตอบสนองความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสียที่กําหนดไวในแผน (ระบบ
ตอป)
คาเปาหมาย: ≥3/≥3/≥3
IT212รอยละความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสียตอการใชประโยชน
ฐานขอมูล
คาเปาหมาย: ≥80/≥85/≥85
IT213ระดับความสําเร็จของการ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่
ครอบคลุมตามแผน
คาเปาหมาย: ระดับ3/ระดับ4/
ระดับ 5
IT214รอยละความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสียตอการใชบริการ
ระบบสารสนเทศ
คาเปาหมาย: ≥80/≥85/≥85

เปาประสงคที่ 22
ระบบสารสนเทศมี
ความมั่นคงปลอดภัย

IT221 ระดับความสําเร็จของการ
22.1 พัฒนาระบบความ
ดําเนินการตามแผนการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของระบบ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สารสนเทศ
คาเปาหมาย: 5/5/5
IT222 จํานวนครั้งของอุบัติการณที่
ระบบสารสนเทศเกิดความลมเหลว
คาเปาหมาย :0/0/0

21.1 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศที่ตอบสนอง
ตามพันธกิจ
21.2 พัฒนาระบบงาน
สานสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่ตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย
21.3 บริหารจัดการ
เทคโนโลยีใหทันสมัย
21.4 พัฒนาการเชื่อมโยง
ระบบงานสารสนเทศ ที่
ตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย

ปี 63

ปี 64

ผูรับผิดชอบ
สนับสนุนกลยุทธหลัก
ผูบริหาร
คณะกรรมการ HR
กําลังพล รพ.ฯ

แผนกสารสนเทศ รพ.ฯ
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