




แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :   สรางสรรคนวัตกรรม : Innovation 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  1. จํานวนผลงานดานการพัฒนาคุณภาพเฉลี่ย/คน 
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :  MIS 
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

จัดทําระบบ MIS เช่ือมขอมูล

บริหารและบริการ 

1. Integrate Information 

แตงตั้งคณะทํางาน 

จัดทํารายงาน MIS Phase I 

  - Get requirement 

  - System Analysis 

  - Database design 

  - Programming & Coding 

  - Testing 

  - Implementation 

  - Summary 

  - จัดทํา บัญชี Operating 

Information 

  - จัดทําคูมือการใชงาน 

Key In 

นําเสนอขอมลู Phase II 

User 

Admin 

    ทุกหนวยงาน/ทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

3 ครั้ง/ป 

3 ครั้ง/ป 

4 ครั้ง/ป 

3 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

 

2 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ตค 62- กย 63 

 

IM Board 

คณะทํางาน 

MIS+admin 

หนวยงาน 

ทุกหนวยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหนวยงาน 

คณะทํางาน MIS 

1. รอยละการปฏิบัติไดตาม

แผน 

2. มีระบบ MIS เช่ือมขอมูล

บริการและบรหิารภายในป

2563 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  สรางความเปนมืออาชีพ : Professional 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :   สรางสรรคนวัตกรรม : Innovation 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  1. จํานวนผลงานดานการพัฒนาคุณภาพเฉลี่ย/คน 
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :  MIS 
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

จัดทําระบบ MIS เช่ือมขอมูลบริหาร

และบรกิาร (ตอ) 

2. Annual Report 

Present ผลงานประจําป 

รวมเลมเบิกจาย 

      - ภายใน รพ. 

      - ภายนอก 

(รพ.อ่ืนๆ/สสจ./สสอ./เขต) 

สํารวจการนําไปใช 

3. Information Management 

Training 

  - Management by Fact 

  - Data Query 

  - Business Intelligent Software 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

30,000 

- 

ตค 62- กย 63 

 
 

คณะทํางาน MIS 

คณะทํางาน MIS 

 

 

 

คณะทํางาน MIS 

 

 

คณะทํางาน MIS 

คณะทํางาน MIS+admin 

หนวยงาน 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  สรางความเปนมืออาชีพ : Professional 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :   สรางสรรคนวัตกรรม : Innovation 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  1. จํานวนผลงานดานการพัฒนาคุณภาพเฉลี่ย/คน 
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :  MIS 
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

รวบรวมขอมลู MIS 1. Common Dataset 

 แตงตั้งคณะทํางาน 

จัดทํา Common Dataset 

      - จัดเตรียมขอมูล 

      - ดึงขอมูล 

      - แปลงเปนขอมูลสําเร็จรูป  

(Excel) 

      - สงขอมูลไป Server 

จัดทําคูมือ 

      - การบริหารจัดการ 

Common Dataset 

      - PC : การขอขอมูล 

      - PC : การสืบคนขอมูล       

 

admin/user  

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีทุกคน 
 

 

1 ครั้ง/ป 

 

3 ครั้ง/ป 

3 ครั้ง/ป 

3 ครั้ง/ป 

 

6 ครั้ง/ป 

 

2 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

 

- 

 

 

ตค 62- กย 63 

 

 

IM Board 

คณะทํางาน MIS 

 

 

 

 

 

คณะทํางาน MIS 

 

 

1.  รวบรวม MIS ภายในป 

2563 

 

 
 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  สรางความเปนมืออาชีพ : Professional 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :   สรางสรรคนวัตกรรม : Innovation 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  1. จํานวนผลงานดานการพัฒนาคุณภาพเฉลี่ย/คน 
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :  MIS 
 
แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

(คน) 

ปริมาณกิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมา

ณ  

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

รวบรวมขอมูล MIS (ตอ) 2. Training 

  - การสืบคนขอมูล 

  - การจัดการฐานขอมูลดวย 

Excel,Access 

 

เจาหนาท่ีทุก

คน 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ตค 62- กย 63 

 

 

 

คณะทํางาน MIS 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  สรางความเปนมืออาชีพ : Professional 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :   สรางสรรคนวัตกรรม : Innovation 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  1. จํานวนผลงานดานการพัฒนาคุณภาพเฉลี่ย/คน 
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :  MIS 
 

แผนงาน (Routine 

operate) 

/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

(คน) 

ปริมาณกิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ  

/กิจกรรม 

พัฒนาชองทางการสื่อสาร

โดยผาน website 

(Intranet) โรงพยาบาล

และ Intranet 

1. แตงตั้ง Web Admin 

จัดเตรียมขอมูลเพ่ือทํา Website 

  - คัดเลือกขอมูล 

  - กลั่นกรอง+อนุมัติใหเผยแพร Intranet 

  - วางระบบขอมูล 

       Key In 

       ประชาสัมพันธ 

2. ปรับปรุงขอมูล Internet Network 
3. จัดจางทํา Website &Intranet 

       จัดหาผูจดัทํา 

       Get requirement 

       Test + Implement 

       จัดทําคูมือการดูแลเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

2 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

 

9 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

4 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 บาท 

99,000 บาท 

ตค 62- กย 63 

 

IM board 

Web Admin 

Web Admin 

IM board 

 

ทุกหนวยงาน 

Web Admin 

Web Admin 
 

IM Board 

WebAdmin+outsource 

WebAdmin+outsource 

WebAdmin+outsource 

1. เจาหนาท่ีไดรับการ

อบรมการสื่อสารผาน 

Website และ 

Intranet 100% 

2. จํานวนผูเขาเยี่ยม

ชมwebsite 

3.การบํารุงรักษา

อุปกรณใชในระบบ 

Website และ 

Intranet 100 % 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  สรางความเปนมืออาชีพ : Professional 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :   สรางสรรคนวัตกรรม : Innovation 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  1. จํานวนผลงานดานการพัฒนาคุณภาพเฉลี่ย/คน 
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :  MIS 
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ  

/กิจกรรม 

พัฒนาชองทางการสื่อสารโดย

ผาน website (Intranet) 

โรงพยาบาลและ Intranet 

(ตอ) 

4. Training 

  - การดูแล Website 

  - การใช Website + Intranet 

ประเมินผลการเขาใช 

  - Website 

  - Intranet  

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

 

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

 

 

- ตค 62- กย 63 

 

Web Admin 

+outsource 

 

Web Admin 

 

 

  

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  กระบวนการดูแลผูปวยดีและตอเนื่อง : Care process 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 2. รอยละอุบัติการณทางคลินิกระดับ E ข้ึนไป 
เปาหมาย (Target)  : เพ่ิมข้ึน       %       ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : ทํา Tracer/QCC (Retrospective 3 ป และ Prospective 6 เดือน)   

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ /กิจกรรม 

Tracer/QCC 
 
 
 
 
 
 
 

1. กําหนดเรื่องในการทํา . 
Tracer/QCC  ดังนี้ 
- โรคท่ี PTC กําหนด เชน high 
risk , high volume ฯลฯ 
- โรคท่ีหนวยงานสนใจ 
2. ประกาศและรับสมัคร 
working group ในการทํา 
Tracer/QCC 
3. Training วิธีการทํา 

Tracer/QCC  
4. ดําเนินการทํา Tracer/QCC 
โดยคนหาความเสี่ยงแบบ 
Retrospectiveและ
Prospective 
5. กําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัต ิ

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 

ทุกหนวยงาน 
 

ทุกหนวยงาน 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

พ.ย.62 
 
 
 
 

ม.ค. 63 
 
 

ม.ค. 63 
 

ม.ค.-ก.ย. 63 
 
ม.ค.-ก.ย. 63 
 

PTC 
 
 
 
 

PTC 
 

 
PTC 

 
PTC, working group 

 
PTC 

 

มี Tracer/QCC   

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  การเงินม่ันคง Financial 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 3. รอยละกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
เปาหมาย (Target)  :   %       ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : เพ่ิมยอดชําระเงินผูปวยนอก 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ /กิจกรรม 

1.เพ่ิมรายรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.หาลูกคาใหม 
 
 

1.หนวยบริการจัดทําแผนการ
ใหบริการเพ่ิมรายรับบริการใน
งานของแตละงาน 
2.สงแผนใหคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติ 
3.ดําเนินการตามแผนบริการ
เพ่ิมรายรับ 
4.ติดตามประเมินผล 
 
1. PR เชิงรุก 
- หากลุมเปาหมายเชน อบต 
เทศบาล 
-กําหนดการบริการตางๆ
นําเสนอ 

ผูมารับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมารับบริการ
(อบต.เทศบาล 
บริษัทเอกชน 
ขาราชการ
หนวยตางๆ) 

ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เดือน/ครั้ง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1ตค62-30กย63 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ตค62-30กย63 

OPD/ER/ทันต 
กรรม/กายภาพ/

แผนไทย 
 
 
 
 
 
 

CRM/ทุกหนวย
บริการ 

รอยละกําไรสุทธิจาก
การดําเนินงาน 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  การเงินม่ันคง Financial 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 3. รอยละกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
เปาหมาย (Target)  :   %       ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : เพ่ิมยอดชําระเงินผูปวยนอก 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ /กิจกรรม 

2.หาลูกคาใหม 
 
 

2. A-care 
- ตรวจสุขภาพ  
-SMS แจงผลการตรวจ 
- นัดตรวจรักษา 
3. Mobile Clinic 
-จัด Promotion  
- ตรวจรักษาถึงท่ีทํางาน(ออก
หนวย) 
- สงยา 
- SMS แนะนํา Health Care 
   

ผูมารับบริการ
(อบต.เทศบาล 
บริษัทเอกชน 
ขาราชการ
หนวยตางๆ) 
 
 
 
 
 
 

3 เดือน/ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

1ตค62-30กย63 CRM/ทุกหนวย
บริการ 

รอยละกําไรสุทธิจาก
การดําเนินงาน 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  การเงินม่ันคง Financial 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 3. รอยละกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
เปาหมาย (Target)  :   %       ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : เพ่ิมยอดชําระเงินผูปวยนอก 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ /กิจกรรม 

2.หาลูกคาใหม 
 
 

4. New Service 
  4.1 ระบบนัด 
  - เลือกชวงเวลาเองได 
  -เตือนนัด 
  - แนะนํา 
 4.2 Auto Remed 
 4.3 Smart Queing 
 - ตูกด kios 
 - ปายไฟ 
 - Regrister ท่ีจุดบริการ 
 4.4 Paperless 
 4.5 Smart Information 
 - Multimedia 
 - Inter active 

ผูมารับบริการ ทุกครั้ง 600,000 1ตค62-30กย63 CRM/ทุกหนวย
บริการ/IM 

รอยละกําไรสุทธิจาก
การดําเนินงาน 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  การเงินม่ันคง Financial 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 3. รอยละกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
เปาหมาย (Target)  :   %       ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : เพ่ิมยอดชําระเงินผูปวยนอก 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ /กิจกรรม 

2.หาลูกคาใหม 
 
 

5. Newlook 
- Renovate อาคาร สวนหยอม 
ท่ีจอดรถ 
- ตกแตงภายในอาคาร
ใหบริการ 
- การแตงกาย 
- ประชาสัมพันธ(PR) 

พ้ืนท่ีใน
โรงพยาบาล 

อาคาร/
สวนหยอม/ท่ี
จอดรถผูมารับ
บริการ 

1,000,000 1ตค62-30กย63 กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

รอยละกําไรสุทธิจาก
การดําเนินงาน 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  การเงินม่ันคง Financial 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 3. รอยละกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
เปาหมาย (Target)  :   %       ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : เพ่ิมยอดชําระเงินผูปวยใน 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ /กิจกรรม 

1. เพ่ิม Admit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงสถานท่ี 
- อาคารผูปวยใน 2 ชั้น  
– อาคารผูปวยใน ชั้นเดียว  
2. จัดระบบ 
- Set Minimal Rate 
- Admit to target 
- Monitor Taget 
- Update เตียงวาง 
3. Promotion หองพิเศษ เชน 
มี Rate ราคาหองพิเศษใหเลือก 
 

พ้ืนท่ีอาคาร
ผูปวยใน 
 
ผูมารับบริการ 
 
 
 
 
ผูมารับบริการ 

- 
 
 

1 ครั้ง/ป 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ป 
 
 

2,000,000 
 
 
- 

1ตค62-30กย63 
 
 
1ตค62-30กย63 
 
 
 
 
1ตค62-30กย63 
 
 
 

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป/

กรรมการบริหาร 
ผูปวยใน/ 

กรรมการบริหาร 
 
 
 

ผูปวยใน/ 
กรรมการบริหาร 

 

รอยละกําไรสุทธิจาก
การดําเนินงาน 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  การเงินม่ันคง Financial 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 3. รอยละกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
เปาหมาย (Target)  :   %       ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : ลดตนทุน 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ /กิจกรรม 

ลดรายจายทุกหนวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สํารวจตนทุน ในกิจกรรม
ตางๆ  
- ลดคาใชจายตางๆ ท่ีไมจําเปน 
เชน วัสดุท่ัวไป น้ําไฟ 
ระยะเวลาในการ admit  

ทุกหนวยงาน 
 
ทุกหนวยงาน 

1 ครั้ง/ป 
 

ทุกครั้ง 
 

- 
 
- 

1ตค62-30กย63 
 
1ตค62-30กย63 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน/
กรรมการบริหาร 

รอยละกําไรสุทธิจาก
การดําเนินงาน 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  ผลการรักษาดี : Good outcome 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 5. รอยละอุบัติการณทางคลินิกท่ีเปนเหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Event) 
เปาหมาย (Target)  : เพ่ือคนหาอุบัติการณทางคลินิกท่ีเปนเหตุการณไมพึงประสงคใหมากข้ึน    ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : เพ่ิม Trigger 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ /กิจกรรม 

เพ่ิม Trigger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิม Trigger ในการทํา 
Clinical Review โดยแบงเปน 
  - ดาน Clinic เชน ADR รุนแรง, 
การใชยา High Alert Drugs, 
Reoperation เปนตน 
  - ดาน Non-Clinic เชน การ
ฟองรองหรือเสี่ยงตอการฟองรอง 
2. หา working group 
3. Training working group 
  - นิยามของ Trigger 
  - Review/ปรับเทคนิคการ
เขียน time line 
  - วิธีการเขียน Clinical Review 
4 .ทบทวน case ในรูปแบบการ
ทํา Clinical Review 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
ทุกหนวยงาน 

 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
 
 
 

ทุก case 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

ต.ค. 62 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 
ธ.ค. 62 

 
 
 
 

ธ.ค.62-ก.ย.63 
 

PTC 
 
 
 
 
 
 

PTC 
PTC 

 
 
 
 

PTC, working 
group 

มีแผนพัฒนาการดูแล
ผูปวยทุก Trigger 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  ผลการรักษาดี : Good outcome 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 5. รอยละอุบัติการณทางคลินิกท่ีเปนเหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Event) 
เปาหมาย (Target)  : เพ่ือพัฒนาระบบท่ีมีอยูใหมีความครอบคลุมเหมาะกับบริบทรพ.มากยิ่งข้ึน   ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : Standardization (Review Document)  

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

Standardization 
(Review Document) 

1. จัดทํา Documentation ใน
รูปแบบตางๆ เชน  
   - CPG with control point 
   - CPG record 
2.Training/Retrainingและ
Motivation  โดยการจัดเวที
ประชุมรวม/event/onsite  
3. Monitoring (IQA) 
4. Review Document โดยให
ทุกหนวยงานทําการ checklist 
ระบบท่ีมีอยู เพ่ือยืนยันหรือขอ
แกไข 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 

ทุกหนวยงาน 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

 
ทุกวันทําการ 

 
ทุกcase 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ต.ค. 62 
 
 
 

พ.ย. 62 
 

 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 

PTC 
 
 
 

PTC 
 
 

หัวหนางาน 
 

ศูนยคุณภาพ 

มีการ Review Document 
ครบทุกเรื่อง 

  



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  ผลการรักษาดี : Good outcome 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 6. รอยละผูปวยท่ีเสียชีวิตโดยไมคาดคิด (Un-planed Dead) 
เปาหมาย (Target)  :         ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : Safety culture 
 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

1. Fast Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานผูปวย dead ทุกราย 
ใหหัวหนางานทราบภายในเวรนั้น 
2. ดําเนินการทํา AAR หนางาน
ภายในเวรสงท่ีหัวหนางาน 
  

ทุกหนวยงาน 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 

 

ทุก Case 
 
 

ทุก Case 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

ต.ค.62-ก.ย. 63 
 
 

ต.ค.62-ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 

case dead ไดรับการ
ทบทวนทันเวลา 
 
 
 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  ผลการรักษาดี : Good outcome 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 6. รอยละผูปวยท่ีเสียชีวิตโดยไมคาดคิด (Un-planed Dead) 
เปาหมาย (Target)  :         ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : Safety culture 
 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

2. Time Talk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กําหนดใหหัวหนางานท่ี
เก่ียวของ เขารวมประชุมทุกครั้ง
ท่ีมี case dead (ภายใน 15.00 
น.) โดยใหหัวหนาหนวยงานท่ีมี
ผูปวยเสียชีวิต แจงผูเก่ียวของ
ทราบ 
2. จัดทําเอกสารท่ีใชประกอบการ
ประชุม  
   - ใบ AAR หนางาน 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 

ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 

ทุก case 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

ม.ค. เม.ย. 
ก.ค.  63 

 
 
 
 

พ.ย. 62 

PTC 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน 
ท่ีมีผูเสียชีวิต 

 

case dead ไดรับการ
ทบทวนทันเวลา 
 
 
 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  ผลการรักษาดี : Good outcome 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 6.รอยละผูปวยท่ีเสียชีวิตโดยไมคาดคิด (Un-planed Dead) 
เปาหมาย (Target)  :         ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : Safety culture 
 

แผนงาน (Routine operate) 
/ โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  ปริมาณกิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

3. Case conference 
 
 
 
 
 
 

1. กําหนดวันและเวลาในการจัด
ประชุม ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดย
นํา case Un-plan dead ทุก 
case เขา conference 
2. ประกาศ working group ใน
การจัด conference 
3. ใหผูเขารวม conference 
ไดรับ PSC 

ทุกหนวยงาน 
 
 

 
ทุกหนวยงาน 

 
ทุกหนวยงาน 

 
 

 

1 ครั้ง 
 
 
 

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 

- 
 

 
 
- 
 
- 

ธ.ค. 62 
 

 
 

ม.ค. , เม.ย. ,
ก.ค. 63 

ม.ค. , เม.ย. ,
ก.ค. 63 

 
 

 

PTC 
 

 
 

PTC 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 

 
 

มีการจัด Case 
conference 3 ครั้ง 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 7.รอยละผูปวยติดเตียง 
เปาหมาย (Target)  :             ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : พัฒนาระบบบริการเพ่ือลดผูปวยติดเตียงรายใหม 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

1.รวบรวมขอมูล กลุม CVD risk สูง  
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย  
ใหสุขศึกษาตามปจจัยเสี่ยงรายบุคคลอยาง
เขมขนและรีบดวนภายใน 1 เดือน 
- ติดตามรายปจจัยเสี่ยงทุก 1 เดือน 
- ติดตามประเมิน CVD Risk ซํ้า ภายใน 3 
เดือน 
- สงตอเขารับบริการเฉพาะตามปจจัย
เสี่ยง เชน คลินิกอดบุหรี่ คลินิกอดเหลา 
คลินิกDPAC 
3.ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

กลุม CVD risk 
สูง 

ทุกราย - ต.ค62-ก.ย63 งานสุขภาพ
ชุมชน 

รอยละกลุมเสี่ยงCVDไดรับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 7.รอยละผูปวยติดเตียง 
เปาหมาย (Target)  :           ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา ฟนฟูผูปวยติดเตียง 

 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

Home Ward 
 
 
 
 
 
 

-ทีมสหวิชาชีพลงเยี่ยมบานผูปวยติดเตียง
ทุกรายประกอบดวย แพทย พยาบาล นัก
กายภาพบําบัด แพทยแผนไทย เภสัช (ทีม
หมอครอบครัว) นักจิตวิทยา 
-ทีมสหวิชาชีพรวมจัดทําแผนการดูแล
รายบุคคลผูปวยติดเตียงทุกราย 
 
 
 
 
 

ผูปวยติดเตียง
ในเขตอัมพวา
ทุกราย 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

- ต.ค.62-ก.ย.63 งานสุขภาพ
ชุมชน 

รอยละผูปวยติดเตียงท่ีไดรับ
เยี่ยมบานโดยทีมสหวิชาชีพ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 7.รอยละผูปวยติดเตียง 
เปาหมาย (Target)  :                     ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชีว้ัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : เสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขาย 

 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

เพ่ิม Health Literacy 
ดานการชวยฟนคืนชีพ 
แกภาคีเครือขาย 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดกลุมภาคีเครือขาย ดังนี้ 
  ผูสูงอายุ,ผูนําชุมชน,นักเรียน,ผูดูแล
,พระ,อสม. 
- จัดทําแผนการพัฒนา(บูรณาการ) 
-  อบรมพัฒนา CPR และการใชเครื่อง 
AED/ Warning sign 
 
 
 
 
 

11 ตําบล 
 

11 ครั้ง กองทุนตําบล  - ต.ค.62-
ก.ย.63 

งานสุขภาพ
ชุมชน 

รอยละตําบลท่ีภาคีเครือขาย
ไดรับการพัฒนาความรอบรู 
ดานการชวยฟนคืนชีพ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 7.รอยละผูปวยติดเตียง  
เปาหมาย (Target)  :             ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : การสื่อสารความเสี่ยง 

 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

สื่อสารเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ(สัญญาณ
อันตราย)ผานชองทางตางๆเชน กลุม 
Line ปายประชาสัมพันธ แผนพับ เสียง
ตามสาย line@ 
1)กําหนดขอมูลและขอบเขตท่ีจะเปดเผย 
2)ทําประกาศเผยแพร  
 
 
 
 

ผูรับบริการ
คลินิกโรค
เรื้อรัง+
ผูสูงอายุ 

ปละ 1 ครั้ง    10,000 บาท ตค.62-กย.63 ทีมสุขศึกษา 
 
 
 
 

จํานวนชองทางการสื่อสาร
ความเสี่ยง อยางนอย 2 
ชองทาง 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 8. รอยละประชาชนในเขตอําเภออัมพวาท่ีมีระดับความเครียดลดลง 
เปาหมาย (Target)  :         ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : สรางทีมงาน/จิตอาสาโดยการพัฒนาศักยภาพ 

 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ  
/กิจกรรม 

1.อบรมครู ข,ค 
 
 
 
 
 
 

-รพสต.สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมครู ข.
(โดยใชงบรพ.) 
-Motivate อสม./ผูดูแล อบรมครู ค.ตาม
คูมือของกรมสุขภาพจิต 
-ประเมินศักยภาพครู ข.และครู ค.หลัง
ไดรับการอบรม 
-เปน Consulter ให รพสต. 
 

รพสต. 25คน 
อสม.และ
ผูดูแล 

   1 ครั้ง 50,000.- กย 62 –ตค 63 งานสุขภาพจิต รอยละประชาชนในเขต
อําเภออัมพวาท่ีมีระดับ
ความเครียดลดลง 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 8. รอยละประชาชนในเขตอําเภออัมพวาท่ีมีระดับความเครียดลดลง 
เปาหมาย (Target)  :         ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : คนหาใหครอบคลุม 

 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

2.คนหาเชิงรุก 
 
 
 
 
 
 

-กําหนดกลุมเสี่ยงตามแนวทางกรม
สุขภาพจิต 
-คัดกรองกลุมเสี่ยงตามแบบประเมินกรม
สุขภาพจิต 
-ใหคําแนะนํา/Intervention ในกลุม
ความเครียด 8คะแนนข้ึนไป 
-ประเมินความเครียดซํ้าหลังให 
Intervention 
-สรุปและประเมินผล 
-ติดตามประเมินความเครียดทุก 6 เดือน 

 

ประชาชน 
อําเภออัมพวา 

   1 ครั้ง - กย 62 –ตค 63 งานสุขภาพจิต รอยละประชาชนในเขต
อําเภออัมพวาท่ีมีระดับ
ความเครียดลดลง 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 9.รอยละผูสูงอายุท่ีมี ADL เพ่ิมข้ึน 
เปาหมาย (Target)  :         ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : 1.พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (long term care) 

 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

long term care 
 
 
 
 
 

1.ดําเนินการขยายพ้ืนท่ี LTC ให
ครอบคลุม 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-ผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุข (CM) 
-ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
(CG) 
3.จัดระบบเยี่ยมบานดูแลผูสูงอายุ/ผู
พิการ/ผูดอยโอกาส 

รพ.สต.+อปท 11 ตําบล กองทุนLTCตําบล 
140,000 บาท 

ธ.ค 62-
กย.63 

กลุมงาน
ปฐมภูมิและ
องครวม 

พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ LTC 
100% 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 9.รอยละผูสูงอายุท่ีมี ADL เพ่ิมข้ึน 
เปาหมาย (Target)  :         ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : 2.พัฒนาระบบบริการการคัดกรองและการสงตอผูสูงอายุ 

 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

ระบบคัดกรองและสงตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุท้ัง
ทางรางกาย จิตใจและสงตอเพ่ือการดูแล
สุขภาพท่ีเหมาะสมตามสภาพปจจุบันโดย
ภาคีเครือขายสุขภาพ 
2.สรางระบบการสงตอเพ่ือการดูแลอยาง
ตอเนื่อง 
3.สรางเสริมใหผูสูงอายุมีความรู ดาน
สุขภาพและการดูแลตนเองใหมีคุณภาพ
เหมาะสมตามอัตภาพ(ผูสูงอายุตนแบบ) 
 

อายุ 60 ป ข้ึน
ไป 

ปละ 1 ครั้ง - ต.ค.62-
ก.ย.63 

งานสุขภาพ
ชุมชน 

รอยละผูสูงอายุท่ีไดรับการ
คัดกรอง 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   : สุขภาวะดี : well-being 
ตัวชี้วัด (KPI)  : 9.รอยละผูสูงอายุท่ีมี ADL เพ่ิมข้ึน 
เปาหมาย (Target)  :         ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด (Lagging KPI) 
กลยุทธ (Strategy)  : 2.พัฒนาระบบบริการการคัดกรองและการสงตอผูสูงอายุ 

 

แผนงาน (Routine 
operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) กลุมเปาหมาย  

ปริมาณ
กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  

/กิจกรรม 

ไมลืม ไมลม ไมซึมเศรา
กินขาวอรอย 
 
 
 
 

1.คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 
2.จัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ตนแบบระดับอําเภอ 
 
 
 
 
 
 

รพช. 1 แหง 1 
1 แหง 
 

 - 
100,000 บาท 

 
ม.ค.-กย.
63 

OPD 
ทีมสห
วิชาชีพ 
 
 

-รอยละคลินิกผูสูงอายุท่ีผาน
เกณฑ 
-มีการจัดตั้งศูนยสงเสริม 
สุขภาพผูสูงอายุสําเร็จ 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :  จัดทําแผนปฏิบัติการของตัวชี้วัดยุทธศาสตรของโรงพยาบาลอัมพวา 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  ตัวชี้วัดยุทธศาสตรบรรลุผลรอยละ 80  ,กิจกรรมท่ีไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรรอยละ 80 
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

จัดทําแผนปฏิบัติการ 1. นําเสนอสรปุผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 

2562 ใหผูมีสวนรวมทราบ 

2. นําเสนอและถายทอดตัวช้ีวัดตาม

แผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2563 

3. จัดทําและพิจารณาแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ปงบประมาณ 2563 โดยผูมสีวน

เก่ียวของกับตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 หัวหนาหนวยงาน/

คณะกรรมการ

บริหาร/สสอ.อัมพวา./

รพ.สต.ในเขตอัมพวา/

สสจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

142,070.- 

 

 

 

 

 

 

28-30 ตค 63 

 

Quality Core Team 1. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร
บรรลผุลรอยละ 80   
2. กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตรรอยละ 80 
 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากแม

และเด็กอําเภออัมพวา ป 2563 

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากและ 

ฟนพรอมสาธิตการทําความสะอาดชอง

ปากและฟนหญิงตั้งครรภ 

2.ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากและ 

ฟนเด็กพรอมใหความรูผูปกครอง 

แมและเด็กอําเภอ

อัมพวา 

 30,000.- กย62-ตค63 งานทันตกรรม 1.รอยละของหญิงตั้งครรภ

ไดรับการตรวจคัดกรอง

สุขภาพชองปากและฟนและ

ไดรับการสาธิตการทําความ

สะอาดชองปากและฟน 

2.รอยละของเด็ก

กลุมเปาหมายในคลินิกWBC 

ไดรับการตรวจคัดกรอง

สุขภาพชองปากและฟนและ

ผูปกครองเด็กกลุมเปาหมาย

ไดรับการสาธิตการทําความ

สะอาดชองปากและฟนของ

เด็ก 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :   สภาพแวดลอมท่ีดี 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  รอยละของผลการประเมินดานสิ่งแวดลอมผานเกณฑ 
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :  เฝาระวังความเสี่ยง 
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

1.โครงการซอมแผนอัคคภีัยใน

โรงพยาบาล 

2.เฝาระวังความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

1.จัดอบรมใหความรูเรื่องอัคคีภัยและ

ซอมแผนอัคคีภยั 

1.จัดอบรมใหความรูเรื่องการคนหา

ความเสีย่ง (จป.รพ) 

2.เฝาระวังและรณรงคคนหาความเสี่ยง

ดานสิ่งแวดลอม 

3.ตรวจประเมิน 

 

ทุกหนวยงาน 1ครั้ง/ป 

 

1ครั้ง/ป 

 

 

 

1ครั้ง/ป 

10,000.- 

 

10,000.- 

กย62-ตค63 

 

กย62-ตค63 

 ENV 

 

ENV 

1.รอยละของผลการ

ประเมินดานสิ่งแวดลอม

ผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity and Transparency  Assess- ment: ITA)  
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

การประเมินคณุธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนิน งานของ

หนวยงาน(Integrity and 

ransparency  Assessment: ITA)-

ดําเนินกิจกรรมตาม EB ๑ ถึง EB26 

 

- ไตรมาสท่ี 1  มีหลักฐานเชิง

ประจักษประกอบประเด็นการจัดซื้อ

จัดจาง  EB 1 – EB 4 ผานเกณฑ

ระดับ 3                                  

- ไตรมาสท่ี 2 ผานระดับ 3 (รอยละ 

80)                                       

- ไตรมาสท่ี 3 ผานระดับ 4 (รอยละ 

85)                                       

- ไตรมาสท่ี 4 ผานระดับ 5 (รอยละ 

90) 

 

งานพัสด ุ

 

 

 

ทุกหนวยงาน 

 

ทุกหนวยงาน 

 

ทุกหนวยงาน 

1ครั้ง/ป 

 

 

 

1ครั้ง/ป 

 

 

 

1ครั้ง/ป 

- กย62-ตค63 

 

 

 คณะกรรมการ ITA ผานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส  ในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

(Integrity and 

Transparency  Assess- 

ment: ITA)  

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการอบรมใหความรูเรื่อง

คุณธรรม จรยิธรรมแกเจาหนาท่ี

ของโรงพยาบาล 

 1.๑ จดัอบรมเจาหนาท่ีเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบไปดวยเน้ือหาเก่ียวกับ
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 
จรรยาบรรณขาราชการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมท่ีพึงประสงค คานิยม
กระทรวงสาธารณสุข , อัตลักษณของรพ. 
ความรูเรื่องการทํางานกับผลประโยชนทับ
ซอน และการปองกันการทุจริต 
ปฐมนิเทศเจาหนาท่ีใหม 
   1.2 จัดบรรยายเรื่องชีวิตเบิกบานการ
งานสําเร็จ 
   1.3 จัดบรรยายเรื่องพฤติกรรมบริการ
และการประสานงานท่ีด ี
  ๑.4 จัดอบรมเจาหนาท่ีใหมทุกคนเรื่อง 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และอัตลักษณของรพ. 
 

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล กิจกรรมละ ๑ 

ครั้งรวม ๔ 

ครั้ง/ป 

๙๐,๐๐๐ ก.ย.๖๒ – 

ต.ค.๖๓ 

คณะทํางานชมรมจรยิธรรม 

โรงพยาบาลอัมพวา 

 

 

 

- อัตราขอรองเรียนดาน

พฤติกรรมบริการนอยกวา 

๐.๑ ตอผูรับบริการ ๑,๐๐๐ 

ราย 

- เจาหนาท่ีใหมของ

โรงพยาบาลผานการอบรมฯ

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ๑.๑ ประเมินการดําเนินงานรพ.

คุณธรรมตามตัวช้ีวัด 

๑.๒ จดักิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ี

แสดงออกถึงความมีนํ้าใจรวมกัน 

ความสามัคคีและการทําความดตีางๆ 

เชน ปนปนนํ้าใจ ปลูกตนไม ฯลฯ 

๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับ

ความพึงพอใจในการทํางานของ

เจาหนาท่ีและความรักความผูกพัน

องคกร 

   

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล ๓ ครั้ง/ป ๖,๐๐๐ ก.ย.๖๒ – 

ต.ค.๖๓ 

คณะทํางานชมรมจรยิธรรม 

โรงพยาบาลอัมพวา 

 

 

 

- โรงพยาบาลผานเกณฑ

ประเมินหนวยงานคุณธรรม

ระดับท่ี 2 

- ความพึงพอใจในการทํางาน

ของเจาหนาท่ีมากกวารอยละ 

85 

- ความผูกพันองคกรของ

เจาหนาท่ีมากกวาหรือเทากับ

รอยละ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ไทยและศาสนพิธี 

๑.1 จดักิจกรรมวันสาํคัญทางศาสนา 

เชน วันสงกรานต วันอาสาฬหบูชา 

วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา  

๑.2 ใสบาตร ทําบุญเลี้ยงพระ ถวาย

จตุปจจัยไทยธรรม ถวายสังฆทาน ใน

วันคลายวันกําเนิดรพ.4 ม.ค. 

๑.3 เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทาง

ศาสนา 

๑.4 จดังานมุทิตาจติแดผูเกษียณอายุ

ราชการ 

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล ๕ ครั้ง / ป ๖๐,๐๐๐ ก.ย.๖๒ – ต.ค.

๖๓ 

คณะทํางานชมรมจรยิธรรม 

โรงพยาบาลอัมพวา 

- ความพึงพอใจในการทํางาน

ของเจาหนาท่ีมากกวารอยละ

80 

- เจาหนาท่ีของโรงพยาบาล

เขารวมกิจกรรมตางๆ ไมนอย

กวารอยละ60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการสงเสริม ยกยอง เชิดชูผูมี

คุณธรรมจริยธรรมในองคกร และจิต

อาสา 

  ๑.1 จัดบอรดยกยองเชิดชูผูท่ีทํา

ความดีและผูท่ีไดรับคําชมเชยตางๆ  

  ๑.2 สรรหาคนดีของรพ. และมอบ

รางวัล  

  ๑.3 คัดเลือกบุคลากรสงเขา

ประกวดรางวัลตางๆ ไดแก คนดศีรี

สาธารณสุข ขาราชการพลเรือนดเีดน 

ฯลฯ 

  ๑.4 คัดเลือก/ประกวด และให

รางวัลจิตอาสาดเีดนประจําป 

  ๑.5 มอบใบประกาศเกียรติคณุแก

จิตอาสาท่ีปฏิบัติงานสม่ําเสมอและมี

ผลงานท่ีด ี

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล 2 ครั้ง / ป ๕,๐๐๐ ก.ย.๖๒ – ต.ค.

๖๓ 

คณะทํางานชมรมจรยิธรรม 

โรงพยาบาลอัมพวา 

- จํานวนบุคลากร/จิตอาสา     

ท่ีไดรับรางวัลและคําชมเชยไม

นอยกวา 1รายตอรอบการ

พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการจติอาสาทําความดดีวยหวัใจ 

 

๑.1 รวมกันทําความสะอาดวัด/

โรงพยาบาล/โรงเรียน 

 ๑.2 ปลูกตนไมในและนอกรพ. 

 ๑.3 จัดอบรมใหความรูเรื่องการ

ชวยฟนคืนชีพ (CPR) , การปฐม

พยาบาล,การดูแลเมื่อเกิดอาการ

วิกฤติ  แกประชาชนในชุมชน 

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล 2 ครั้ง / ป ๕,๐๐๐ ก.ย.๖๒ – ต.ค.

๖๓ 

คณะทํางานชมรมจรยิธรรม 

โรงพยาบาลอัมพวา 

- จํานวนเจาหนาท่ีเขารวม

กิจกรรมรวม > 60 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

๑.1 จดับรรยายธรรมะ ฝกปฏบัิต ิ

เดิน ยืน น่ังสมาธิ และสวดมนต ใน

วันประชุม จนท รพ. ทุก2เดือน 

 ๑.2 กิจกรรมหัวหนาพาธรรม เชน 

ทําบุญใสบาตรในวันพระเดือนละ 1 

ครั้ง 

 ๑.3 สวดมนต/น่ังสมาธิกอนการ

ประชุม 

 ๑.4 เปดเพลงกระตุนเตือนใจ 

 ๑.5 แชรคติธรรม 

 ๑.6 ประเมินผลการดาํเนินงาน 

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล ๑๒ ครั้ง / ป ๓,๐๐๐ ก.ย.๖๒ – ต.ค.

๖๓ 

คณะทํางานชมรมจรยิธรรม 

โรงพยาบาลอัมพวา 

- ความพึงพอใจผูปวยนอก 

มากกวารอยละ 80 

- ความพึงพอใจผูปวยใน

มากกวารอยละ85 

- ความพึงพอใจในการ

ทํางาน- ของเจาหนาท่ี

มากกวารอยละ 80 

- อัตราขอรองเรียนดาน 

พฤติกรรมบริการนองกวา 

0.1 ตอผูรับบริการ 1,000 

ราย 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคนื

ชีพเบ้ืองตนและการใชเครื่องAED 

(กลุมนักเรยีน/ครู) 

๑.๑ สํารวจรายช่ือโรงเรียน/จํานวน

นักเรียนในเขต อ. อัมพวา ท่ีสนใจ

เขารวมโครงการ อยางนอย 4 

โรงเรียน 

๑.๒ จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย

ฟนคืนชีพเบ้ืองตนและการใชเครื่อง

AED (กลุมนักเรยีน/ครู) 

๑.๓ สรุปและประเมินผล 

 

 

 

 

นักเรียน/ครู

ระดับประถม/มัธยม

ในเขต อ. อัมพวา 

 

 

๔ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

๒๒,๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ย.๖๒ – 

ต.ค.๖๓ 

กลุมการพยาบาล งาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

ฯ 

 

 

 

รอยละ 80 ของผูเขาอบรมมี

ความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ

เบ้ืองตนและการใชเครื่องAED 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืน

ชีพเบ้ืองตนและการใชเครื่องAED , 

การรับรูอาการเสี่ยงวิกฤติและการ

แจงเหต ุ (กลุม อสม.,ผูนําชุมชน และ

ผูสนใจ) 

 

๑.๑ สํารวจรายช่ือและ

ประชาสมัพันธกลุมเปาหมาย 

๑.๒ จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย

ฟนคืนชีพเบ้ืองตนและการใชเครื่อง

AED, การรับรูอาการเสี่ยงวิกฤติและ

การแจงเหตุ   

๑.๓ สรุปและประเมินผล 

อสม.,ผูนําชุมชน และ

ผูสนใจในเขต ต .แคว

ออม 

๑ ครั้ง/ป 5,800 

 

มี.ค. ๖๓ กลุมการพยาบาล งาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

ฯ 

 

 

 

รอยละ ๘๐ ของผูเขาอบรมมี

ความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ

เบ้ืองตนและการใชเครื่อง

AED, การรับรูอาการเสี่ยง

วิกฤติและการแจงเหตุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืน

ชีพเบ้ืองตนและการใชเครื่องAED การ

รับรูอาการเสีย่งวิกฤติและการแจง

เหตุ (กลุมผูสูงอายุและผูสนใจ) 

 

๑.๑ สํารวจรายช่ือและ

ประชาสมัพันธกลุมเปาหมาย 

๑.๒ จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย

ฟนคืนชีพเบ้ืองตนและการใชเครื่อง

AED, การรับรูอาการเสี่ยงวิกฤติและ

การแจงเหตุ   

๑.๓ สรุปและประเมินผล 

ผูสูงอายุและผูสนใจใน

เขต อ. อัมพวา 

๓ ครั้ง/ป ๑๓,๐๐๐ ก.ย.๖๒ – 

ต.ค.๖๓ 

กลุมการพยาบาล งาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

ฯ 

 

 

 

รอยละ ๘๐ ของผูเขาอบรมมี

ความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ

เบ้ืองตนและการใชเครื่อง

AED, การรับรูอาการเสี่ยง

วิกฤติและการแจงเหตุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคนื

ชีพเบ้ืองตนและการใชเครื่องAED , 

กลุมอาการวิกฤติและการประสาน

เครือขายการดูแลผูปวยวิกฤติ 

(CUPอัมพวา) 

๑.๑ สํารวจรายช่ือและ

ประชาสมัพันธกลุมเปาหมาย 

๑.๒ จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย

ฟนคืนชีพเบ้ืองตนและการใชเครื่อง

AED , กลุมอาการวิกฤติและการ

ประสานเครือขายการดูแลผูปวย

วิกฤติ  

๑.๓ สรุปและประเมินผล 

เจาหนาท่ี รพ. สต. 

CUP อ. อัมพวาและ

เจาหนาท่ีท่ัวไป

โรงพยาบาลอัมพวา 

๒ ครั้ง/ป 35,500 

 

ก.ย.๖๒ – 

ต.ค.๖๓ 

กลุมการพยาบาล งาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

ฯ 

 

 

 

รอยละ ๑๐๐ ของผูเขาอบรม

มีความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ

เบ้ืองตนและการใชเครื่องAED 

, กลุมอาการวิกฤติและการ

ประสานเครือขายการดูแล

ผูปวยวิกฤต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืน

ชีพข้ันสูงและการดูแลผูปวย FAST 

TRACT (แพทย,พยาบาลโรงพยาบาล

อัมพวา)และผูสนใจ 

 

๑.๑ สํารวจรายช่ือและ

ประชาสมัพันธกลุมเปาหมาย 

๑.๒ จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย

ฟนคืนชีพข้ันสูงและการดูแลผูปวย 

FAST TRACT  

๑.๓ สรุปและประเมินผล 

รอยละ 100 ของผูเขา

อบรมมีความรูและ

ทักษะในการชวยฟน

คืนชีพข้ันสูงและการ

ดูแลผูปวย FAST  

TRACT 

๔ ครั้ง/ป 11,880 

 

ก.ย.๖๒ – 

ต.ค.๖๓ 

กลุมการพยาบาล  

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและ

นิติเวชฯ 

 

 

 

รอยละ ๘๐ ของผูเขาอบรมมี

ความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ

เบ้ืองตนและการใชเครื่อง

AED, การรับรูอาการเสี่ยง

วิกฤติและการแจงเหตุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการและการซอม

แผน ระบบบัญชาการเหตุการณ

ทางดานการแพทยและสาธารณสขุ

(ICS) CUP อัมพวา 

 

๑.๑ จดัทําผังระบบบัญชาการ

เหตุการณทางดานการแพทยและ

สาธารณสุข(ICS) CUP อัมพวา/

โรงพยาบาลอัมพวา 

๑.๒ จดัทําแนวทางการดําเนินงาน

ระบบบัญชาการเหตุการณทางดาน

การแพทยและสาธารณสุข(ICS) 

๑.๓ ช้ีแจง/ซักซอม/สรุปแนวทางแก

ผูเก่ียวของ 

๑.๔ ซอมแผน ระบบบัญชาการ

เหตุการณทางดานการแพทยและ

สาธารณสุข 

๑.๕ สรุปและประเมินผลและจัดทํา

แผน/แจกจาย 

เจาหนาท่ี CUP อัมพวา

ท่ีเก่ียวของตามผัง ICS 

และผูสนใจ 

 

๕ ครั้ง/ป 18,800 

 

ม.ค. – เม.ย. 

๖๓ 

กลุมการพยาบาล  

 

รอยละ 100 ของผูเขาอบรมมี

ความรู รับทราบบทบาท

หนาท่ี และมีทักษะในการ

ปฏิบัติตามผังICS  

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

ซอมแผนอุบัตเิหตุหมู CUP อัมพวา 

 

๑.๑ ประชุมช้ีแจงผูเก่ียวของเพ่ือ

ปรับปรุง/จดัทําแผน 

๑.๒ ซอมแผนอุบัตเิหตุหมู CUP 

อัมพวา 

๑.๓ สรุปและประเมินผลและจัดทํา

แผน/แจกจาย 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ี CUP อัมพวา 

และผูสนใจ 

 

๓ 43,000 

 

เม.ย. –     

พ.ค.  ๖๓ 

กลุมการพยาบาล  

 

รอยละ 80 ของเจาหนาท่ี CUP 

อัมพวาเขารวมซอมแผน

อุบัติเหตุหมู 

 

 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   
 

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ

ผูสูงอายุตาํบลอัมพวา 

1.จัดทําโครงการ ขออนุมัติโครงการ 

2.ช้ีแจงประสานงานกับเทศบาลตาํบล

อัมพวา 

3.ช้ีแจงประสานงานกับชมรมผูสูงอายุ

ตําบลอัมพวาและประสานงานกับกลุม

อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลอัมพวา 

4.ข้ันตอนกิจกรรม 

  - ใหบริการตรวจสุขภาพชองปาก

ผูสูงอาย ุ

  - จัดกิจกรรมใหความรูแกกลุม

ผูสูงอาย ุ

 - ฝกทักษะการแปรงฟนท่ีถูกวิธีแกกลุม

ผูสูงอาย ุ

- ใหบริการทาฟลูออไรดเฉพาะท่ี 

5. สํารวจสภาวะทันตสุขภาพในผูสูงอา

ปละ 1 ครั้ง 

6.สรุปผลโครงการฯ  

ผูสูงอายุอําเภออัมพวา 

150 คน 

 51,000.- กย62-ตค63 งานทันตกรรม 1.รอยละ85ของผูสูงอายไุดรับ

การตรวจสุขภาพชองปาก 

2.รอยละ 80ของผูสูงอายุ

สามารถแปรงฟนไดถูกตอง 

3. รอยละ85ของผูสูงอายุมี

ฟนแทใชงานได ไดรับการทา

ฟลูออไรดเฉพาะท่ี 



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  โรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ  2563 

ประเด็นยุทธศาสตร (Issue)    :  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข : Health Service , พัฒนาระบบบริหารจัดการ : Management , สรางความเปนมืออาชีพ : Professional  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาประสงค (Objective)   :    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
เปาหมาย (Target)  :  %       ประเภทตัวชี้วัด :  Lagging KPI 
กลยุทธ (Strategy)  :   

แผนงาน (Routine operate) 

/ โครงการ (Project) 
กิจกรรม (Activity) 

กลุมเปาหมาย 

(คน) 

ปริมาณ

กิจกรรม 

(ครั้ง/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรม 

โครงการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ

ของเด็กกอนวัยเรียนและเด็กนักเรยีน

ข้ันประถมศึกษา ตําบลอัมพวา 

อําเภออัมพวา 

1.จัดทําโครงการ ขออนุมัติโครงการ 

2.ช้ีแจงประสานงานกับเทศบาลตาํบล

อัมพวา 

3.ช้ีแจงประสานงานกับคณะคร ู

โรงเรียนประถม/อนุบาล 5 แหงและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3แหง 

4.สํารวจกิจกรรมทันตสุขภาพและ

สภาพแวดลอมท่ีมผีลการดําเนินงาน 

5. ตรวจสุขภาพชองปากเด็กโดย 

เจาหนาท่ีรวมกับครูอนามยั 

6.จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรง

ฟน  

7.ครูอนามัยจดักิจกรรมแปรงฟน  

8.ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก 

9.ใหบริการทันตกรรมเด็กนักเรียน 

10.สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมดื่ม

นมขวด 

11. สรุปผลการดาํเนินงาน 

เด็กกอนวัยเรยีนและ

เด็กนักเรยีนข้ัน

ประถมศึกษา ตาํบล

อัมพวา อําเภออัมพวา 

 185,000.- กย62-ตค63 งานทันตกรรม 1.รอยละ85ของนักเรียนป.4-

5 ผานการอบรม สามารถ

แปรงฟนไดถูกวิธี 

2.รอยละ80ของนักเรียนป.4-

5 ผานการอบรม มีความรูใน

การดูแลสุขภาพชองปาก 

3.รอยละ65ของนักเรียนป.4-

5 ผานการอบรม สามารถ

ตรวจฟนเบ้ืองตนไดถูกตอง 

6. รอยละ20ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี1-6ไดรับ

บริการทันตกรรม 

7.รอยละ85ของเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล

อัมพวาไดรับการตรวจฟนและ

ทาฟลูออไรดวานิช 
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