
วสิยัทศัน ์(Vision) :

พนัธกจิ (Mission) :

เข็มมุง่

พนัธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์
1.ประชาชนไดร้ับการรักษาในระดับ ทตุยิภมู ิตตยิภมู ิทมีคีณุภาพและ
มคีวามเชอืมันในบรกิาร
2. มรีะบบบรหิารความเสยีงทมีคีณุภาพตอบสนองบรบิทองคก์ร
3.เพอืบรหิารจัดการใหม้คีวามสะดวกสบายแกผู่ร้ับบรกิาร
4.เพอืผูร้ับบรกิารไดร้ับบรกิารทมีปีระสทิธภิาพ

2. สรา้งความเขม้แข็งของระบบบรกิารสขุภาพ
(service plan)  และภาคเีครอืขา่ย

2.พัฒนาคณุภาพระบบบรกิารสขุภาพ Service plan และภาคี
เครอืขา่ยแบบไรร้อยตอ่

5.ประชาชนไดร้ับบรกิารทมีคีณุภาพ ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลด
ตาย เพมิการเขา้ถงึบรกิารโดยการใชเ้ทคโนโลยี

6.ประชาชนทกุกลุม่วัย ไดร้ับการสรา้งเสรมิสขุภาพเพอืสขุภาพทดีขีนึ

7.ป้องกันควบคมุโรคจัดการสงิแวดลอ้มและภัยสขุภาพทมีปีระสทิธภิาพ

4.พัฒนาคลนิกิหมอครอบครัวเพอืใหป้ระชาชนไดร้ับบรกิารทมีี
คณุภาพ

8.คลนิกิหมอครอบครัวใหบ้รกิารไดต้ามเกณฑค์ณุภาพ ตามความ
คาดหวังของประชาชน

5. สรา้งความเขม้แข็งของภาคเีครอืขา่ย 9. ภาคเีครอืขา่ยมคีวามเขม้แข็งและมสีว่นรว่มในการดแูลสขุภาพ
ประชาชน
10.เพมิประสทิธภิาพในการควบคมุกํากับการนํายทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิัติ

11.มกีารบรหิารจัดการองคก์รทมีปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสตรวจสอบได ้

7. บรหิารพัสดแุละบํารงุรักษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 12.จัดซอืจัดจา้ง เบกิจา่ย ซอ่มบํารงุ อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวดเร็ว 
โปรง่ใสตรวจสอบได ้

ทศิทางยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลอา่งทอง ปีงบประมาณ 2565

4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหเ้ป็นองคก์รทมีี
สมรรถนะสงู

6.บรหิารจัดการองคก์รภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ

1.  ใหก้าร รักษาพยาบาลทมีุง่เนน้ระดับ  ทตุยิภมู ิตตยิภมู ิเพอืสรา้งความเชอืมันใหก้ับประชาชนดว้ยระบบบรกิารคณุภาพทเีป็นเลศิ
2. สรา้งความเขม้แข็งของระบบบรกิารสขุภาพ  (service plan)  และภาคเีครอืขา่ย  
3. พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมูเิพอืสรา้งเสรมิสขุภาวะของประชาชน
4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหเ้ป็นองคก์รทมีสีมรรถนะสงู
5. พัฒนาระบบบรหิารและบรกิารเพอืใหพ้รอ้มรับโรคอบุัตใิหม/่อบุัตซิํา

โรงพยาบาลทปีระชาชนเชอืมัน ดว้ยบรกิารทเีป็นเลศิ และพรอ้มรับโรคอบุัตใิหม่

1. Sepsis
2. NCD และ Aging society
3. การเงนิการคลัง
4. โรคอบุัตใิหม่
5. Digital Transformation

3. พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมูเิพอืสรา้งเสรมิสขุ
ภาวะของประชาชน

1. พัฒนาระบบบรกิารทตุยิภมู ิตตยิภมูสิูค่วามเป็นเลศิ1. ใหก้าร รักษาพยาบาลทมีุง่เนน้ระดับ  ทตุยิภมูิ
 ตตยิภมู ิเพอืสรา้งความเชอืมันใหก้ับประชาชน
ดว้ยระบบบรกิารคณุภาพที
เป็นเลศิ

3.สรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกัน และควบคมุโรคใหม้ปีระสทิธภิาพ
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พนัธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์
8. สง่เสรมิความเขา้ใจและสรา้งภาพลักษณ์ทดีใีหอ้งคก์ร 13.ผูร้ับบรกิาร บคุลากร และประชาชนทัวไปมองเห็นภาพลักษณ์ทดีี

ขององคก์ร
9. พัฒนาระบบบรหิารจัดการดา้นสงิแวดลอ้มทางกายภาพ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

14.ป้องกันและลดอบุัตภิัยจากสาธารณภัยทกุประเภท

10.พัฒนาประสทิธภิาพดา้นการเงนิการคลัง 15.โรงพยาบาลมเีสถยีรภาพทางการเงนิการคลัง
16.บคุลากรมสีมรรถนะทเีหมาะสมกับภารกจิขององคก์รและมคีวาม
ผาสกุ
17.มผีลงานวจิัยและนวัตกรรมของบคุลากรเพอืการสนับสนุนการ
ใหบ้รกิาร

12.มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารทสีนับสนุนการ
ดําเนนิงานโรงพยาบาลทมีปีระสทิธภิาพ

18.มรีะบบสารสนเทศและการสอืสารสนับสนุนการรักษาพยาบาล การ
บรกิาร และคณุภาพดา้นการบรหิารจัดการทมีปีระสทิธภิาพ

5. พัฒนาระบบบรหิารเพอืใหพ้รอ้มรับโรคอบุัติ
ใหม/่อบุัตซิํา

13.พัฒนาระบบการบรหิารจัดการทมีปีระสทิธภิาพ 19.มรีะบบการบรหิารจัดการทรัพยากรทมีปีระสทิธภิาพเมอืมกีาร
ระบาดของโรคอบุัตใิหม/่อบุัตซิํา

11.พัฒนาบคุลากรใหม้สีมรรถนะเหมาะสมกับภารกจิขององคก์ร
และมคีวามผาสกุในการทํางาน
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด (KPIs หลัก) เป้าหมาย ปี 
2565

ผู้รับผิด
ชอบตัวชี�วัด

owner supporter กลยุทธ์ KPI กลยุทธ์ เป้าหมาย 65 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA

ระดับ 4 นางประภา 
แก้วพวง

ศูนย์คุณภาพ ทุกหน่วยงาน พัฒนาคุณภาพสู่การ  re-accreditted 1.จํานวนครั�งของInternal survey
2. ร้อยละของ PCT,FLT ที�มีการ
นําเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ

2 ครั�ง

80

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื�องงานพัฒนาคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพสู่การ Re-ac 2

 30000
152000

2.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตัวชี�วัด
แต่ละ PCT ผ่านเกณฑ์ที�กําหนด

ระดับ 3 พญ.ศิริสุดา ศูนย์คุณภาพ ทุกหน่วยงาน พัฒนาการดูแลผู้ป่วยรายโรคที�สําคัญของ
แต่ละ PCT

1.ร้อยละของตัวชี�วัดเฉพาะโรคของ
แต่ละ PCT ผ่านเกณฑ์

80 โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลอ่างทอง ครั�งที� 2 150,000

2. มีระบบบริหารความเสี�ยงที�มี
คุณภาพตอบสนองบริบทองค์กร

3.ระดับความสําเร็จของการบริหารความ
เสี�ยง

ระดับ 3 นพ.ณรงค์ คกก Rm ทุกหน่วยงาน พัฒนาระบบบริหารความเสี�ยงสุ่คุณภาพที�
ยั�งยืน

1.จํานวนครั�งของการประชุม RM
2.จํานวนครั�งของการ Risk Round
3.ร้อยละของหน่วยงานที� Update 
risk profile ทุก 6 เดือน
4.จํานวนครั�งของการทบทวน
อบัติการณ์ความเสี�ยงระดับ G-I

4 ครั�ง
2ครั�ง
2 ครั�ง

2 ครั�ง

 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารความเสี�ยงสุ่คุณภาพที�ยั�งยืน ไม่ใช้งบประมาณ

3.เพื�อพัฒนาระบบบริการให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

4.ระดับความสําเร็จของการเพิ�มคะแนน
ความพึงพอใจผู้ป่วย

ระดับ 4 นางประภา 
แก้วพวง

องค์กรแพทย์ องค์กร
พยาบาล

OPD/IPD บริหารจัดการให้มีความสะดวกสบายแก่
ผู้รับบริการ
1.ลดความแออัด 
2.ลดระยะเวลารอคอย
3.พัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที�
4.พัฒนา 5ส. และระบบ HAS

1.ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก
2.ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยใน
3.จํานวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
บริการ
4.คะแนนประเมิน 5 ส.ของหน่วยงาน

80

85

โครงการ 5 ส.สานต่อความดี ปี 2565
โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ

 7000
30000

4. เพื�อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที�มี
ประสิทธิภาพ

5.ระดับความสําเร็จของการให้บริการด่าน
หน้า

ระดับ 3 ประธาน 
คกก.ด่านหน้า

คณะกรรมการด่านหน้า ER ,OPD พัฒนาบริการด่านหน้า 1. ลดความแออัด
2. บริการประทับใจ
3. เน้น IT

โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื�อลดความแออัดและ
ระยะเวลารอคอยรับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
อ่างทอง
1.ปรับปรุงด้านกายภาพให้พร้อมกับการอยู่ร่วมกับโรคอุบัติใหม่ 
2.โครงการส่งยาโดยไม่พบแพทย	์
3.โครงการพัฒนาระบบการบริการให้ไร้รอยต่อ
4.โครงการพัฒนาบริการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 	
5.โครงการพัฒนาการสื�อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ 	

	

2,000,000
100,000

1,000,000
10,000 
100,000

นางสมคิด 
อมรเมตตาจิต
นส.นันท์น
ภัสร แสนสุข

คกก.Service Plan 
สาขา NCD STROKE 
STEMI จิตเวช
CKD มะเร็ง

อายุรกรรม ศัลยกรรม 
กายภาพบําบัด งานเวชกรรมสังคม
 การพยาบาลชุมชน งานผู้ป่วย
นอก โภชนาการ เภสัชกรรม ห้อง
Lab

เชื�อมโยงและบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง

1.ร้อยละของตัวชี�วัด Service Plan 
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์

70
(10ตัวจาก13ตัว)

1.วางแผนกําหนดKPI ในService Planโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง
2. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ์Service Plan 
3.ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส
4.วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการแก้ไขรายไตรมาส
5.สรปผลการดําเนินงานรายไตรมาส

ไม่ใช้งบประมาณ

นางนันทิยา 
นันทะกมล

คกก.SP NCD อายุรกรรม ศัลยกรรม 
กายภาพบําบัด งานเวชกรรมสังคม
 การพยาบาลชุมชน งานผู้ป่วย
นอก โภชนาการ เภสัชกรรม ห้อง
Lab

เชื�อมโยงและบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง

1.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที�ควบคุม
ระดับนํ�าตาลได้ดี
2.ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที�ควบคุมระดับความดันได้ดี
3.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน
4.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสง

Control DM>40
Control HT>60
F/U DM>60
F/U HT>70

1.โครงการการติดตามร้อยละของกลุ่มเสี�ยงเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
2.โครงการการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช ้
Application

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ด้านโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มประชาชนในเขตรับผิดชอบ) 
โดยใช้ Page facebook ใจใกล้หมอ

10,000

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะแพทย์และพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วย STEMI

18,600

3. โครงการปักหมุดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในเขต
รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

นส.นันท์น
ภัสร แสนสุข

คกก.SPสาขาไต อายุรกรรม ศัลยกรรม 
กายภาพบําบัด งานเวชกรรมสังคม
 การพยาบาลชุมชน งานผู้ป่วย
นอก โภชนาการ เภสัชกรรม ห้อง
Lab

ยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื�อรัง 
1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรที�ปฏิบัติงานใน
CKD Clinic
2.การใช้เทคโนโลยีเพื�อติดตามการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื�อรัง
3.สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้ป่วย
โรคไต

1.ร้อยละของผู้ป่วย CKD Stage3-4ที�มี
อัตราการลดลงของ eGFR
<5ml/min/year
2.ร้อยละของผู้ป่วยDM&HTได้รับการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต

>66

≥80

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื�อรัง 
กิจกรรมที�1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในคลินิก
ชะลอไตเสื�อมเครือข่ายจังหวัดอ่างทองด้วยการใช้เทคนิค 
Motivation Interviewing
กิจกรรมที�2  การติดตามผู้ป่วยโรคไตด้วยeGFR-Alert
กิจกรรมที�3 การพัฒนาCKD Clinic คุณภาพ 
กิจกรรมที�4 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย
DM&HT
กิจกรรมที�5 การติดตามผู้ป่วยโรคDMHTที�มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไตด้วยLO : รู้เลข รู้เสี�ยงเลี�ยงโรคไต Numbers tell a status
กิจกรรมที�6 โครงการการใช้ระบบปรึกษาผู้เชี�ยวชาญTeleCKD

 กิจกรรมที� 1 -15000
กิจกรรมที� 2-6 ไม่ใช้
งบประมาณ

นางสุธิมา 
สุขประเสริฐ

Stroke Unit ER IPD อายุรกรรม ICU ยกระดับการดูแลผู้ป่วย Ischemic Stroke ที�มี
ภาวะAF เพื�อป้องกันการเกิดRecurrent 
Embolic Stroke

ร้อยละของผู้ป่วยIschemic Stroke ที�
มีภาวะAFได้รับยาAntiCoagulant

90 1. โครงการ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย AF เพื�อป้องกัน
การเกิด Recurrent  Embolic Stroke

ไม่ใช้งบประมาณ

นางกรณ์กร
รักษ ์นาคทอง

ศัลยกรรม เวชกรรมสังคม LAB พัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วย HPV-DNA

ร้อยละของการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกด้วย HPV-DNA

ร้อยละ 20 
สะสมเพิ�มจาก

ปีก่อน

1. โครงการพัฒนาการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยHPV-DNA 13,000                        

นางสาวธน
พร วิชชุเวส
คามินทร์

จิตเวช OPD อายุรกรรมเวชกรรมสังคม บูรณาการงานร่วมกับคลินิคDM/HT 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถี
งบริการ                         
2.อัตราฆ่าตัวตายสําเร็จไม่เกิน8.3ต่อ
แสนประชากร

1.ร้อยละ74 

2.ไม่เกิน8ต่อ
แสนประชากร

1. โครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2Q ด้วยQR Codeในผู้ป่วย 
DM&HT:QR ถามสุข

ไม่ใช้งบประมาณ

นางสมคิด 
อมรเมตตาจิต
นส.นันท์น
ภัสร แสนสุข

คกก.Service plan 24 
สาขา

อายุรกรรม ศัลยกรรม Ortho สูติ
กรรม กุมารเวชกรรม จิตเวช ตา 
คลินิกแผนไทย คลินิกกัญชา กาย
อุปกรณ์ กายภาพบําบัด งานเวช
กรรมสังคม การพยาบาลชุมชน 
งานผู้ป่วยนอก โภชนาการ เภสัช
กรรม ห้องLab

1.ยกระดับการดําเนินการระบบบริการ
สุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
2.เพิ�มการเข้าถึงบริการโดยการใช้
เทคโนโลยีในการติดตามการรักษา

ร้อยละของตัวชี�วัด SPที�ผ่านเกณฑ์ 70 1.วางแผนกําหนดKPI ในService Plan กลุ่มเป้าหมาย
2. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ์Service Plan 
3.ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส
4.วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการแก้ไขรายไตรมาส
5.สรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส

นางสมคิด 
อมรเมตตาจิต
นส.นิสา ภู่
อาภรณ์
นางณัฐชยา 
เชิดแสงแก้ว

คกก.SP อายุรกรรม 
ออร์โธปิดิกซ์ 
ศัลยกรรม

ER IPD ICU OPD LAB ประสานความร่วมมือ 3 สาขา ลดอัตราตาย
ในผู้ป่วย Sepsis

1. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื�อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired
2. ระดับความสําเร็จของการทบทวน
การดูแลผู้ป่วยติดเชื�อในกระแสเลือด

<ร้อยละ 26

ระดับ 3

โครงการ MOS รวมใจลดการตายจาก Sepsis ไม่ใช้งบประมาณ

1.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื�อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
2.ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย
STEMIได้ตามมาตรฐานเวลาทึ�กําหนด
3.ร้อยละของการให้ยาละลายลิ�ม
เลือดภายใน30นาทีนับจากได้รับการ
วินิจฉัย

Dead<8

Time≥60

SK≥60

PCI≥60

ระดับ 4

ระดับ 3

คกก.SPสาขาหัวใจ อายุรกรรม ศัลยกรรม 
กายภาพบําบัด งานเวชกรรมสังคม
 การพยาบาลชุมชน งานผู้ป่วย
นอก โภชนาการ เภสัชกรรม ห้อง
Lab

เชื�อมโยงและบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอ่างทองปี 2565

1. ให้การ 
รักษาพยาบาลที�มุ่งเน้น
ระดับ  ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
 เพื�อสร้างความเชื�อมั�น
ให้กับประชาชนด้วย
ระบบบริการคุณภาพที�
เป็นเลิศ

1. พัฒนา ระบบบริการ 
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สู่ความ
เป็นเลิศ

1.ประชาชนได้รับการรักษาใน
ระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ที�มี
คุณภาพและมีความเชื�อมั�นใน
บริการ

2. สร้างความเข้มแข็ง
ของระบบบริการ
สุขภาพ(service plan) 
 และภาคีเครือข่าย

1.พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพ Service 
plan และภาคีเครือข่าย
แบบไร้รอยต่อ

5.ประชาชนได้รับบริการที�มี
คุณภาพ ลดแออัด ลดรอคอย ลด
ป่วย ลดตาย เพิ�มการเข้าถึงบริการ
โดยการใช้เทคโนโลยี

6.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง
แบบครบวงจร

นางอารียา 
สุพรรณดี

7.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ServicePlan



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด (KPIs หลัก) เป้าหมาย ปี 
2565

ผู้รับผิด
ชอบตัวชี�วัด

owner supporter กลยุทธ์ KPI กลยุทธ์ เป้าหมาย 65 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

นางประภา 
แก้วพวง

คกก.SP TC แพทย์
ศัลยกรรม แพทย์อายุ
รกรรม แพทย์
ศัลยกรรมสมองและ
ประสาท แพทย ์
Neuromed พยาบาล
ไอซียูศัลยกรรม

หน่วยงานศัลยกรรมชาย 
ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมชาย 
อายุรกรรหญิง Stroke Unit

พัฒนาทักษะบุคลากรในการเจรจาขอ
บริจาคอวัยวะ

1ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบการเจรจา
และขอบริจาคอวัยวะ
2.ร้อยละของบุคลากรที�ได้รับการ
พัฒนาทักษะการเจรจา

ระดับ3

100

โครงการพัฒนาบุคลากรในการเจรจาขอบริจาคอวัยวะ
1.ประชุมชี�แจงนโยบาย 
2.อบรมพยาบาลเฉพาะทาง

31,250                        

นส.จิตตินันท์
 เอี�ยมประไพ

คกก.IMC
กายภาพบําบัด

ICT คปสอ.เมือง เพิ�มการเข้าถึงการบริการด้วยเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์Telemed

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
Telemedicineใน IMC

ระดับ3 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการระยะกลาง (Intermediate Care)
 และการติดตามผู้ป่วยด้วยการฟื�นฟูสภาพทางไกล 
Telemedicine & Telerehabilitation

ไม่ใช้งบประมาณ

พญ.อนัญญา
 วงศ์นพหิรัญ
นางจิตติมา 
บริบูรณ์

คกก. SP ทารกแรกเกิด
NICU

สูติกรรม ห้องผ่าตัด ห้องคลอด 
รพช.

เพิ�มสมรรถนะการกู้ชีพทารกแรกเกิดใน
บุคลากรที�ปฏิบัติงาน

อัตราตายทารกแรกเกิด <3.6 ต่อการ
เกิด 1000 มีชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพทารกแรกเกิด 4,000

พญ.รัตน์
เกล้า สุมานิก 
นางอรสา วิ
โรทัย

คกก.SP ปฐมภูมิ
เวชกรรมสังคม

ICT คปสอ.เมือง เพิ�มการเข้าถึงการบริการด้วยเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์Telemed

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
Telemedicineในเรือนจํา

ระดับ3 โครงการ TeleMedicine ในเรือนจํา : ใกล้หรือไกลแต่ใจไม่ถูก
ขัง“Equivalence of care”

ไม่ใช้งบประมาณ

นางศุภรา 
สินธวาชีวะ

คณะกรรมการSP 
สาขาจักษุวิทยา

รพ.สต./รพช./รพ.อ่างทอง ดําเนินงานตามแนวทาง การดําเนินงาน
ควบคุมโรคตาต้อกระจก

1.อัตราการคัดกรองสายตาค้นหา
ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด         
2.อัตราผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

≥ ร้อยละ 75

≥ร้อยละ 85

1.การคัดกรองสายตาในผู้สูงอาย6ุ0ปีขึ�นไป

2.การรักษาโดยการผ่าตัดต้อกระจกตามเกณฑ ์               

ไม่ใช้งบประมาณ

พญ.เยาว
เรศ/ภญ.ศศิ
นภา

คกก.RDU
กลุ่มงานเภสัชกรรม

IC MED Sur Ortho องค์กรแพทย ์
LAB

พัฒนาระดับคะแนนของการควบคุมกํากับ
ดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล

ระดับการพัฒนาระบบบริการให้มีการ
จัดการ AMR อย่างบูรณาการ
ระดับคะแนน
1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณา
การ เพิ�มขึ�นจาก 62 คะแนนเป็น
มากกว่า 72 คะแนน
2. การเฝ้าระวังเชื�อดื�อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ เพิ�มขึ�นจาก 55 
คะแนนเป็นมากกว่า 65 คะแนน
3. การควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาใน
โรงพยาบาล  เพิ�มขึ�นจาก 62 คะแนน
เป็นมากกว่า 72 คะแนน

ระดับ Advance
ระดับคะแนน
1. กลไกการ
จัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ
 เพิ�มขึ�นจาก 62
 คะแนนเป็น
มากกว่า 72 
คะแนน
2. การเฝ้าระวัง
เชื�อดื�อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ 
เพิ�มขึ�นจาก 55
 คะแนนเป็น
มากกว่า 65 
คะแนน
3. การควบคุม
กํากับดูแลการ
ใช้ยาใน
โรงพยาบาล  
เพิ�มขึ�นจาก 62
 คะแนนเป็น
มากกว่า 72 
คะแนน

ประชุมคณะกรรมการ IC ทุกไตรมาส เพื�อหาแนวทางการ
พัฒนาระดับคะแนนที�ยังตํ�าอยู่
นําเสนอข้อมูลในคณะกรรม RDU AMR จังหวัด
1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
2. เฝ้าระวังเชื�อดื�อยาทางห้องปฏิบัติการ
3. ควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล  
เพิ�มขึ�นส่วนละ 10 คะแนน

ไม่ใช้งบประมาณ

นางศุภรา 
สินธวาชีวะ

คณะกรรมการSP 
สาขาจักษุวิทยา

รพ.สต./รพช./รพ.อ่างทอง ดําเนินงานตามแนวทาง การดําเนินงาน
ควบคุมโรคตาต้อกระจก

1.อัตราการคัดกรองสายตาค้นหา
ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด         
2.อัตราผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

≥ ร้อยละ 75

 ≥ร้อยละ 85

1.การคัดกรองสายตาในผู้สูงอาย6ุ0ปีขึ�นไป

2.การรักษาโดยการผ่าตัดต้อกระจกตามเกณฑ์

ไม่ใช้งบประมาณ

นางสมจิต 
นวลชื�น

SP สูติ รพช. รพท พัฒนา อสม ด้านอนามัยแม่และเด็ก 1.อัตราการคลอดก่อนกําหนดลดลง 
2.อัตราการ Early ANC เพิ�มขึ�น

ลดลงร้อยละ10

>75 %

โครงการสนับสนุน อสม. ด้านอนามัยแม่และเด็ก จ.อ่างทอง
1.รณรงค ์ค้นหา ประชาสัมพันธ ์ให้หญิงตั�งครรภE์arly ANC 
2.จัดประกวดอสม.ดีเด่นด้านแม่และเด็ก
3.นําอสม.ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ

34,000                        

นางวันเพ็ญ 
กวยาวงศ์

SP สูติ คลินิคนมแม่ พัฒนาทักษะการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่ 2.อัตราการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือน

>55% 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อฟื�นฟูความรู้และทักษะแก่
เจ้าหน้าที�ที�ดูแลแม่และเด็ก 
2.จัดกิจกรรมรวมพลคนกินนมแม ่ 
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อฟื�นฟูความรู้และทักษะแก่
เจ้าหน้าที�ที�ดูแลแม่และเด็ก  
2.จัดตั�งชมรมจิตอาสาแม่และเด็กอย่างน้อย 2 ชมรม

 118600

5000

นายนที  อ้น
ดํา

กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

องค์กรแพทย์ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มการ
พยาบาล

1.พัฒนาระบบบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงการใช้
บริการยาสมุนไพรเพิ�มมากขึ�น
2.พัฒนาระบบการจัดซื�อยาสมุนไพรให้มี
ประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการสั�งซื�อ
ยาสมุนไพรจาก รพ.ภายในเขตสุขภาพ

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ�มขึ�น 2 1.ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมุนไพรให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม
2.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้ถูกต้องและปลอดภัย
3.วางแผนการจัดซื�อยาสมุนไพรให้รวดเร็วและเพียงพอต่อการ
ให้บริการ
4.ประชุมเพื�อคัดเลือกรายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบันเพิ�มขึ�นอย่างน้อย 1 รายการ
5.จัดทําเอกสารการใช้ยาสมุนไพรเทียบเคียงยาแผนปัจจุบัน 
เพื�อเป็นทางเลือกสําหรับแพทย์ในการสั�งจ่ายยา

ไม่ใช้งบประมาณ

คณะกรรมการ
กัญชาทาง
การแพทย์

คณะกรรมการกัญชา
ทางการแพทย์

องค์กรแพทย์ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มการ
พยาบาล
ICT
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

1.เพิ�มการเข้าถึงบริการกัญชาทาง
การแพทย์ตามข้อบ่งชี�และปลอดภัย
2.พัฒนาระบบบริการและติดตามผู้ป่วย

1.จํานวนผู้มารับบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ
2. ร้อยละการติดตาม
ผู้ป่วยหลังได้รับกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ
3.ผู้ป่วย Palliative Careที�ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

เพิ�มขึ�นร้อยละ 
25

ร้อยละ 100

เพิ�มขึ�นร้อยละ 5

1.โครงการพัฒนาระบบบริการและ
ติดตามผู้ป่วยคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการให้เจ้าหน้าที� รพ. และผู้มารับบริการ 
3.เพิ�ม/ปรับ รายการยากัญชาทาง
การแพทย์เพื�อเป็นทางเลือกในการ
4.ระบบการติดตามและรายงานผล
การใช้ยาผู้ป่วยหลังได้รับกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

5,000                          

8.ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 68 ศิตาภรณ์ กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

ไม่มี ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี�ยง
แบบรายบุคคล

ร้อยละของเด็กอ้วนกลุ่มเสี�ยงมี
พฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้อง

ร้อยละ  50  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไม่ใช้งบประมาณ

9. ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที�มี
พฤติกรรมสุขภาพที�พึงประสงค์

65 ชมพูนุท กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

ไม่มี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที�พึง
ประสงค์ทั�งร่างกายและจิตใจ

1. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 2. ร้อยละของ
ผู้สูงอายุได้รับการประเมินสุขภาพจิต
 2Q

85

85

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน
ตําบลบางแก้ว

 กองทุนเทศบาล
เมืองอ่างทอง 36000

 

3.พัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิเพื�อสร้างเสริม
สุขภาวะของประชาชน

3.สร้างเสริมสุขภาพ  
ป้องกันและควบคุมโรค  

ให้มีประสิทธิภาพ

6.ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื�อสุขภาพที�ดี

ขึ�น

 

  
 

  
 

   
  

 



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด (KPIs หลัก) เป้าหมาย ปี 
2565

ผู้รับผิด
ชอบตัวชี�วัด

owner supporter กลยุทธ์ KPI กลยุทธ์ เป้าหมาย 65 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

10. ร้อยละของผู้ดูแล/ผู้สูงอายุมีความรู้ที�
ถูกต้องในการดูแลผู้สูงอายุไม่ให้เกิดภาวะ
พลัดตกหกล้ม

80 ชมพูนุท กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

ไม่มี ลดปัจจัยเสี�ยงของการพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุ

1. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี�ยงได้รับกาย
อุปกรณ์ 
 2. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัด
สิ�งแวดล้อมให้เหมาะสม

70

70

โครงการลดปัจจัยเสี�ยงของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 2,700                  

11. ร้อยละของผู้บําบัดโรคติดบุหรี�สามารถ
เลิกสูบบุหรี�ได้ตั�งแต ่6 เดือนขึ�นไป

46 นายปรัชพร  
กลีบประทุม

กลุ่มงานสุขศึกษา 1. องค์กรแพทย ์        
2. เวชระเบียน          
3. กลุ่มการพยาบาล   
4.กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน       
    5. เวชกรรมสังคม

พัฒนาระบบการบําบัดรักษาโรคติดบุหรี�  1. จํานวนผู้มารับบริการคลินิกอด
บุหรี�สามารถเลิกสูบบุหรี�ได้สําเร็จ       
  2. จํานวนผู้เข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี�ใน
กลุ่มผู้ประกันตนสิทธิ�ประกันสังคม

46%  โครงการอดบุหรี�ในโรงพยาบาลอ่างทอง
1.ประชุมคณะกรรมการ                       
2.ประชาสัมพันธ์คลินิกอดบุหรี�               
3. รณรงค์การงดสูบบุหรี�ในโรงพยาบาล   
4. บริการบําบัดรักษาโรคติดบุหรี�ในกลุ่มผู้ป่วยโรค NCDs และ
ผู้ประกันตนสิทธิ�ประกันสังคม
5. เพื�อนช่วยเพื�อนชวนเพื�อนเลิกบหรี�(อสม.)

18,000                 

12.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูงที�ม ีCVD >= 20 %ในช่วง
ไตรมาส 1,2 และมีผล CVD Risk ลดลง เป็น 
< 20% ในไตรมาส 3,4

>=40% นางสาวปุณิ
กา สุ่มทอง

กลุ่มงานสุขศึกษา  1. กลุ่มการพยาบาล   
2.กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน       
    3. เวชกรรมสังคม

พัฒนาการติดตามการลดเสี�ยง ลดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

 1.ประชาชนกลุ่มเสี�ยงเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง รู้จักการใช ้
Application ประเมินการรับรู้สภาวะ
เสี�ยง              2. ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
ที�มี CVD >= 20 % ได้รับการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรม

100%

>=40%

โครงการติดตามการลดเสี�ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด
จังหวัดอ่างทอง
1. จัดทําทะเบียนกลุ่มเสี�ยง CVD Risk  
2. จัดทําฐานข้อมูลพฤติกรรมเสี�ยง   
3. จัดประชุมติดตามผลลัพธ ์  
4. วางแผนปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจผ่าน Line App 
6. จัดประกวดบุคคลต้นแบบลดเสี�ยงลดโรค       
7. ประเมินผลการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
8. จัดทําคู่มือโปรแกรมควบคุมนํ�าหนัก  
9  จัดทําพันธะสัญญา

12,000                 

7.ป้องกันควบคุมโรคจัดการ
สิ�งแวดล้อมและภัยสุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพ

13. อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณ
โรคปอดรายใหม่

88 อรสา กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

อาชีวเวชกรรมพยาบาล Icคกก.
ดําเนินงานวัณโรครพ.อ่างทอง

เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื�อวัณโรคและผู้ป่วยใน
กลุ่มเสี�ยง 7กลุ่มคือผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วย
เบาหวาน ผู้ต้องขัง บุคลากรสาธารณสุข 
COPD HIV แรงงานข้ามชาติ  ในกลุ่มที�มา
รักษาในโรงพยาบาลอ่างทองโดยการ
เอกซเรย์ปอดเพื�อให้พบผู้ป่วยเร็วขึ�น

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง 
2.กลุ่มผู้สัมผัสได้รับการเอกซเรย์

ร้อยละ 88 คัดกรองวัณโรคปอดในผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัดอ่างทอง ปี
2565
โครงการฝึกอบรมผู้ดําเนินการ DOT ของ อําเภอเมือง
อ่างทอง ปี2565
โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี�ยงในพื�นที�เขต
อําเภอเมืองอ่างทอง ปี2565

 70,000

4,200

1,000

4.พัฒนาคลินิกหมอ
ครอบครัวเพื�อให้
ประชาชนได้รับบริการที�
มีคุณภาพ

8.คลินิกหมอครอบครัวให้บริการ
ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ ตามความ
คาดหวังของประชาชน

14.ระดับความสําเร็จการดําเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว

ระดับ4 รัชชา กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม

องค์กรแพทย,์เภสัชกรรม   
กายภาพบําบัด        ทันตกรรม  
กลุ่มการพยาบาลชุมชน    แผน

ไทย IT IM งานยานพาหนะ

พัฒนาระบบบริการในคลินิกหมอครอบครัว
ด้วยระบบบริการ Family care Team (FCT)

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
วัยได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์   
         
2.ร้อยละของประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ในชุมชนมีระดับคะแนนความพึง
พอใจระดับปานกลางถึงมากที�สด

≥ 70 โครงการพัฒนาระบบบริการในคลินิกหมอครอบครัวด้วยระบบ
บริการ Family care Team (FCT)
1.จัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมสุขภาพตามPrimary Service 
Packageทุกกลุ่มวัย      
2.ประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผุ้ใช้บริการ ในชุมชน

5,000                  

15. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเสี�ยงเบาหวาน

ลดลงน้อยกว่า 
1.85

นางสาวปุณิ
กา สุ่มทอง

กลุ่มงานสุขศึกษา 1. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
2. งาน IT      
3. องค์กรแพทย ์       
4. งานเวชระเบียน      
5. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
6. กลุ่มการพยาบาล   
7.กลุ่มงานโภชนาการ

พัฒนากระบวนการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

1. กลุ่มเสี�ยง/กลุ่มสงสัยป่วย
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับ
การปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส.
2. กลุ่มเสี�ยงรายใหม่ปี 2565 ได้รับ
การติดตามให้ความรู้ในชุมชน

80%

80%

โครงการชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน
เขตตําบลบางแก้ว
1. จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค DM/HT โดยใช้ CBI
2. จัดเวทีชุมชนแลกเปลี�ยนเรียนรู ้          
3. การสร้างสิ�งแวดล้อมที�เอื�อต่อสุขภาพ    
4. การสร้างนโยบายสาธารณะในชุมชน     
5. การพัฒนาทักษะการเลือกรับประทานอาหาร
6. การสื�อสารความเสี�ยงโดยใช้สื�อ Social.media เผยแพร่
ข้อมลข่าวสาร

13,000                 

16.ร้อยละของผู้สูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิง
ได้รับการดูแลตาม care plan

90 นางธิดาพร 
ศิลประเสริฐ

กลุ่มงานพยาบาล
ชุมชน

เวชกรรมสังคม กายภาพบําบัด 
เภสัชกรรม

พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที�มีภาวะ
พึ�งพิง

ร้อยละ CG ที�รับการอบรมมีความรู้
และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ

80 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิงปี
 64  / กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม CG

งบ UC

10.เพิ�มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมกํากับการนํายุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ

17.ระดับความสําเร็จของการควบคุมกํากับ
และติดตามแผนยุทธศาสตร์ที�มี
ประสิทธิภาพ

ระดับ 3 นางสาวนิพา
ดา เจิมศรี

งานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ

คณะกรรมการแผนและตรวจ
ราชการ

เพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมกํากับการ
นํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1. ร้อยละการบรรลุผลตาม KPI ของ 
รพ.
2. อัตราความสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
การ 
3. อัตราการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน 
(Non UC) ที�โรงพยาบาลอ่างทอง
ได้รับจัดสรรจาก สสจ อ่างทอง

≥ 85 %

80%

100%

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมกํากับการนํา
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1. กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน KPI ปีละ 4 ครั�ง (ทุก
ไตรมาส) 
2. กิจกรรมพัฒนาการเก็บตัวชี�วัด
3.กํากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันเวลาที�กําหนด

ไม่ใช้งบประมาณ

11.มีการบริหารจัดการองค์กรที�มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

18.ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
องค์กรที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบ
ได้

ระดับ 3 นายแพทย์
ณรงค์ คันธ

กุลดุษฎี

คณะกรรมการควบคุม
ภายใน

ทุกหน่วยงาน พัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล
อ่างทอง

1.ระดับความสําเร็จการติดตามผล ITA
2.ระดับความสําเร็จการติดตามผล
ควบคุมภายใน
3.ระดับความของการติดตามผล
ประเมิน 5 มิติ

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

1. ติดตามผลการดําเนินงาน ITA
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี�ยงของโรงพยาบาลอ่างทอง
3.การกํากับติดตามการดําเนินงานตามการตรวจสอบความ
เสี�ยง (Checklist) 5 มิติ

ไม่ใช้งบประมาณ
41,900

ไม่ใช้งบประมาณ

19.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
จัดซื�อจัดจ้าง  งบประมาณ  เป็นไปตามแผน

80

20.ร้อยละของการจัดซื�อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระยะเวลาที�กําหนด

80

21.ร้อยละความสําเร็จของหารบริหารงาน
พัสดุ ที�มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

100

8. ส่งเสริมความเข้าใจ
และสร้างภาพลักษณ์ที�ดี
ให้องค์กร

13.ผู้รับบริการ บุคลากร และ
ประชาชนทั�วไปมองเห็น
ภาพลักษณ์ที�ดีขององค์กร

22.ระดับความสําเร็จของการสื�อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร

ระดับ 3 ประชาสัมพันธ์ เวชนิทัศน์ องค์กรแพทย์ กลุ่ม
การพยาบาล IT

สร้างภาพลักษณ์ที�ดีขององค์กรด้วยการ
ประชาสัมพันธ์

1.จํานวนการผลิตสื�อ 1.การผลิตสื�อผ่านโซเซี�ยลมีเดีย
2.เพิ�ม Admin ในการตอบคําถามผ่านเพจ
3.พัฒนาข้อมูลและจัดระบบผู้มีอุปการะคุณ
4.สื�อ แผ่นป้าย เชิญชวนบริจาค

 ไม่ใช้งบประมาณ

23.ระดับความสําเร็จการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและรับมือเหตุอัคคีภัย

ระดับ 3 ทุกหน่วยงาน พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและรับมือเหตุอัคคีภัย

ระดับความสําเร็จในการเตรียมความ
พร้อมการป้องกันและรับมือเหตุ
อัคคีภัย

ระดับ 3  - จัดอบรมการป้องกันและรับมือเหตุอัคคีภัย 36,400.00            

24.ระดับความสําเร็จการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและรับมือนํ�าท่วมขัง

ระดับ 3 กลุ่มงานโครงสร้างพื�นฐานฯ พัฒนาระบบในการจัดการเหตุนํ�าท่วมขัง 1. ระดับความสําเร็จในการจัดการเหตุ
นํ�าท่วมขัง

ระดับ 3 1. ปรับปรุงระบบการระบายนํ�า
2. จัดทํามาตรการฯ
    - เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
    - การระบายนํ�า
    - การปฏิบัติระหว่างเกิดเหตุ

25.ระดับความสําเร็จจัดเก็บข้อมูล การ
บํารุงรักษา ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร

ระดับ 3 กลุ่มงานโครงสร้างพื�นฐานฯ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล การบํารุงรักษา 
ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร

1. ระดับความสําเร็จในการจัดเก็บ
ข้อมูล การบํารุงรักษา ซ่อมแซมลิฟต์
โดยสาร

 - กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล การบํารุงรักษา ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
1. จัดเก็บข้อมูล การบํารุงรักษา ซ่อมแซม
     -  ระยะเวลาการซ่อม
     -  ความถี�
2. ปรับปรุงสิ�งแวดล้อมทางกายภาพของลิฟท์

                 41,250เพิ�มศักยภาพเจ้าหน้าที�  5 หน่วยจัดซื�อจัด
จ้าง
• จัดทําแผนค่าใช้จ่าย
• จัดทําแผนการจ่ายงานติดตามงาน 
ประเมินผล
• ปรับระบบการบํารุงรักษาให้รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ ติดตามได้

ยุทธนา บริหารทั�วไป9. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านสิ�งแวดล้อม
ทางกายภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ

14.ป้องกันและลดอุบัติภัยจากสา
ธารณภัยทุกประเภท

ร้อยละ 901.ร้อยละของการจัดซื�อให้สอดคล้อง
กับแผน 
2. ร้อยละของการติดตามการจัดซื�อ
จัดจ้างตามงานที�จ่าย            
3.จัดทําแผนการบํารุงรักษาและมีการ
จัดจ้างบํารุงรักษาตามแผน

1. โครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ�มศักยภาพในการบริหาร  
และการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื�อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
2. ประชุมติดตามการทํางานทุกเดือน
3. ใช้ระบบ IT ในการควบคุมติดตามงาน

 ผู้อํานวยการ   หัวหน้าเจ้าหน้าที�  
 นิติกร   การเงิน   การบัญชี   

งานแผนฯ

12.จัดซื�อจัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อม
บํารุง อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
 โปร่งใสตรวจสอบได้

7. การบริหารพัสดุและ
การบํารุงรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้เป็นองค์กรที�

มีสมรรถนะสูง

พัสดุ และ 5 หน่วย
จัดซื�อจัดจ้าง

นางสาวธิรวิท
 มากทอง

6. บริหารจัดการองค์กร
ภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ

  
  

9.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ประชาชน

5.สร้างความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่าย

 



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด (KPIs หลัก) เป้าหมาย ปี 
2565

ผู้รับผิด
ชอบตัวชี�วัด

owner supporter กลยุทธ์ KPI กลยุทธ์ เป้าหมาย 65 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1.เพิ�มรายได้ 1.จํานวนรายได้เพิ�มขึ�น เพิ�มขึ�น 5% 1.เพิ�มจํานวนผู้ป่วยใน     
2.เพิ�มอัตราการครองเตียงห้องพิเศษ 
3.เพิ�มจํานวนผู้ป่วยนอก ข้าราชการ 
4.โครงการตรวจสุขภาพ (ตรวจพิเศษ, เชิงรุก พบหัวหน้า
หน่วยราชการ)
5.โครงการติดตามเรียกเก็บงบสอย และจุดบริการ Authen 
code
6.เพิ�มเงินรับบริจาค :โครงการดูแลผู้รับบริจาค โครงการเชิญ
ชวนผู้บริจาครายใหม่
7.โครงการ SMC
8 ฟอกไต : outsource

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ

80,000

100,000

500,000
 ไม่ใช้งบประมาณ2.ลดค่าใช้จ่าย 2.จํานวนรวมค่าใช้จ่ายลดลง ลดลง 3% 1.ลดเจ้าหนี�ค่ารักษา                       

2.ลดต้นทุนค่ารักษา  
3.ลดลูกหนี�สงสัยจะสูญ

ไม่ใช้งบประมาณ

3.เพิ�มประสิทธิภาพการเรียกเก็บ 3.ระดับประสิทธิภาพการเรียกเก็บ 4 1.ความสมบูรณ์ และรวดเร็ว การตรวจสอบสิทธิ� 
2.ความสมบูรณ์ และทันเวลา การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย   
3.ความสมบูรณ์เวชระเบียน AdjRW CMI 4.ลดระยะเวลาเรียก
เก็บลูกหนี� 
5.ลดการติด C    
6.ลดการสูญเสียค่าปรับ 
7.ความสมบรณ์ของการบันทึกบัญชี

ไม่ใช้งบประมาณ

27. ระดับความสําเร็จของการบริหารอัตรา
กําลังคนที�มีประสิทธิภาพ

ระดับ4 สุพิชญา คกก.HRM ทุกหน่วยงาน ส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที�มีประสิทธิภาพ ระดับความสําเร็จของการบริหาร
อัตรากําลังคนที�มีประสิทธิภาพ

ระดับ 5 1. แผนความต้องการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข    
ลูกจ้างชั�วคราว  ลูกจ้างรายวัน  รายคาบ  (เงินบํารุง) 
2. แผนบริหารตําแหน่งว่างทุกประเภทการจ้าง                 
3.บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสข (HROPS) ให้เป็นปัจจบัน

28. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากร

ระดับ4 พญ.กอบ
กาญจน์ ธง

ทอง

คกก.HRD ทุกหน่วยงาน พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 1.ร้อยละของบุคลากรทางคลินิค
ได้รับการพัฒนา 10 วัน/คน/ปี 
2.ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา 3วัน/คน/ปี

> 80 % 

> 80 %

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรของแต่ละ SP /HA/QA
การพัฒนาแบบ on the job training  
การครอบคลมของการลงบันทึกการพัฒนา

29. ระดับความสําเร็จของแผน กิจกรรมที�
สร้างความสุขของบุคลากร

ระดับ3 พญ.ยศพิมล
 จรัสวิมล

คกก.สร้างสุขและ
สวัสดิการ

ทุกหน่วยงาน สร้างสุขให้แก่บุคลากร 1.อัตราความผูกพันของบุคลากร   
2.ร้อยละของหน่วยงานที�มีการจัด
กิจกรรมสร้างสุขให้แก่บุคลากร

>70%
> 70%

โครงการเสริมสร้างขวัญกําลังใจบุคลากรโรงพยาบาลอ่างทอง งบเงินสวัสดิการ

30.ระดับความสําเร็จของการดูแลสุขภาพ
บุคลากร

ระดับ 3 นางรุ่งทิพย์ 
บางผึ�ง

คณะกรรมการดูแล
สุขภาพบุคลากร

ทุกหน่วยงาน สนับสนุนให้บุคลากรมีการปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมสุขภาพโดยมีหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นแกนนํา

1.ร้อยละของหน่วยงานที�มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
สุขภาพที�ถูกต้อง
2.บุคลากรที�หายจากการติดเชื�อดูแล
ตนเองได้อย่างเหมาะสม

80 โครงการหัวส่าย หางกระดิก

17.มีผลงานวิจัยและนวตกรรม
ของบุคลากรเพื�อการสนับสนุนการ
ให้บริการ

31.ระดับความสําเร็จการพัฒนา
ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ด้านสุขภาพ

ระดับ 4 นางสาวปภัส
รา วรรณทอง

คณะกรรมการวิจัย ทุกหน่วยงาน ผลักดันการแก้ปัญหางานประจํา หรืองานที�
ต้องมีการพัฒนาต่อเพื�อผ่านการประเมิน 

หรือผ่านตัวชี�วัด สู่งานวิจัย/นวัตกรรม

1. สร้างทีมคณะกรรมการวิจัยให้
ครอบคลุมสหสาขาวิชาชีพ             
  
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
R2R มากกว่า baseline  
3. ร้อยละการเข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื�อง 4. ร้อยละงานวิจัยที�สําเร็จ

ระดับ 4 โครงการพัฒนา Routine to Research 1. วางแผนโครงการ
โดยทีม คกก.วิจัย 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ เจาะ
กลุ่มเป้าหมายที�มีปัญหาการไม่ผ่านตัวชี�วัด 3. ดําเนินการ
โครงการ ติดตามความก้าวหน้า (plan เรื�องความสมํ�าเสมอ)  
4. หาเวทีนําเสนอผลงาน ประกาศความสําเร็จ

เงินรางวัลผู้ทํา
งานวิจัยสําเร็จตาม

มาตรฐาน

12.มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื�อสารที�สนับสนุนการ
ดําเนินงานโรงพยาบาลที�
มีประสิทธิภาพ

18.มีระบบสารสนเทศและการ
สื�อสารสนับสนุนการ
รักษาพยาบาล การบริการ และ
คุณภาพด้านการบริหารจัดการที�มี
ประสิทธิภาพ

32.ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล

ระดับ 2 นางสาว
ดามพวรรณ 
 ทองมั�น

คณะกรรมการ IM ICT พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ระดับความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนงานด้าน
การรักษา
2.ระดับความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการ
บริการและคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการที�มีประสิทธิภาพ
3.ระดับความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศพร้อมใช้ มั�นคง ปลอดภัย

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

1.โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการรักษาของแพทย์
2.โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการบันทึกข้อมูลของ
แพทย์
3.โครงการพัฒนาระบบคิวออนไลน์
4.โครการพัฒนาชื�อมโยงข้อมูลนํ�าหนัก อุณหภูมิ v/s เข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลแบบอัติโนมัติ
5.โครงการพัฒนาระบบ DR.sit
6.โครงการพัฒนาระบบ network+firewall

 492,200
ไม่ใช้งบประมาณ

500,000
500,000

2,000,000
2,000,000

33.อัตราการปฏิบัติเพื�อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื�อ Covid-19 ถูกต้อง

85% นางอารีย์  
คํานวนศักดิ�

คณะกรรมการ IC ทุกหน่วยงาน 1.มีการบริหารจัดการแต่งตั�งผู้บัญชา
เหตุการณ์เมื�อมีเหตุการณ์การระบาด 
2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ(์PPE)ได้ทันเวลา 
3. การจัดอัตรากําลังได้เหมาะสม4. การจัด
สถานที� Admit ผู้ป่วยเหมาะสม
5. การจัดสถานที�จัดตั�ง ARI Clinic
6. การจัดสถานที�กักตัวบุคลากร 
7. การรับ-ส่งต่อที�ถูกต้องตามแนวทาง
8. มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพียงพอและ พร้อมใช้

1.อัตราผู้ป่วยเฝ้าระวัง Covid-19 
ได้รับการส่งต่อถูกต้อง 
2.ร้อยละการจัดอัตรากําลังเหมาะสม
กับสถานการณ์
3.อัตราความพร้อมใช้ของอุปกรณ์
ป้องกันร่างกาย(PPE)ได้แก่ การ
วางแผนการจัดหา, ปริมาณการใช้
4.อัตราความเพียงพอของอุปกรณ์ช่วย

100%

100%

85%

100%

1.การเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม/่อุบัติซํ�า
2.การจัดอัตรากําลังแพทย์ พยาบาล
3. การจัดอัตรากําลัง หน่วยสนับสนุน
4. การจัดอัตรากําลังพนักงานทําความสะอาด เวรเปล
5.การเตรียมความพร้อม PPE ที�จําเป็นครบถ้วน การเก็บสิ�งส่ง
ตรวจ, ประสานหน่วยงานรับสิ�งส่งตรวจ
6. การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดยทําแผนจัดซื�อครุภัณฑ์ที�
จําเป็น

34.ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองถูกต้องตาม
มาตรฐาน

100 อัษฏางค์ น.พ.ชัยวัฒน,์นาง
อารีย์ คํานวนศักดิ�

OPD,ER,ARI Clinic มีแนวทางการคัดกรองถูกต้องทันสถานการณ์ 1.อัตราผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง
ถูกต้อง

100% 5. ประเมินการคัดกรองที� ER,OPD,ARI Clinic

35. ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ได้รับการรักษา
ถูกต้อง

90 อารีย,์พ.
เยาวเรศ

น.พ.ชัยวัฒน,์นาง
อารีย์ คํานวนศักดิ�

องค์กรแพทย์ มีแนวทางการรักษาและแพทย์นําแนวทาง
ไปใช้

1.อัตราผู้ป่วยได้รับการรักษาถูกต้อง
ตามแนวทาง

100% 6. ประเมินการรักษาของแพทย์ตามแนวทาง

10. ผู้ป่วยและญาติได้รับการฟื�นฟูหลังการ
ระบาด

90 อัษฏางค์ น.พ.ชัยวัฒน,์นาง
อารีย์ คํานวนศักดิ�

ห้องแยก Isolation
room,AIIR,เวชกรรมสังคม

มีการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ  ติดตามหลัง
การรักษาในชุมชน

1.อัตราผู้ป่วยได้รับการฟื�นฟูหลัง
จําหน่าย

85% 7.ประสานเวชกรรมสังคมในการให้ความรู้และติดตามหลังการ
รักษาเช่นอาจมีการใส่ Et  c bird

36. การพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้
ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื�อ

>85 อารีย,์พ.
เยาวเรศ

ทุกหน่วยงานและ
LAB,

ให้ความรู้หลักการป้องกันและควบคุมการติด
เชื�อในโรงพยาบาลและการใส-่ถอด PPE ที�
ถูกต้อง,การเลือกใช้ PPE เหมาะสม

1.อัตราการปฏิบัติเพื�อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื�อ Covid-19 ถูกต้อง 
2. อัตราการใส-่ถอด PPE ถูกต้อง
(ประเมินทก 3 เดือน)

85% 2.โครงการเสริมความรู้บุคลากรเรื�องการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติ
ใหม/่อุบัติซํ�า 13,200

37.บุคคลากรได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม 100% อารีย์ 
คํานวนศักดิ�

งานIC, งานอาชีวเวช
กรรม

ทุกหน่วยงานในดรงพยาบาลและ
ทีมIC

ทําให้หัวหน้าหน่วยงานเห็นความสําคัญและ
ช่วยกระตุ้นให้บุคคลากรมารับการฉีดวัคซีน
ครบ3เข็ม  ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง

อัตราของบุคคลากรที�ได้รับวัคซีน
ครบ3เข็ม

100% 1.ประสานให้บุคคลากรทุกหน่วยงานรับทราบถึงความจําเป็น 
และการเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีน 
2.จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที�ให้ถูกต้องตามหลักการ IC
3. จัดเตรียมPPE ให้เหมาะสมกับการฉีดวัคซีนแต่ละสถานที�

38. ประชาชนได้รับวัคซีนครบ3 เข็ม 100% อารีย์ 
คํานวนศักดิ�

งาน IC,เวชกรรมสังคม ทีมIC,เวชกรรมสังคม ทําให้ประชาชนมีความเข้าใจที�ถูกต้อง
เกี�ยวกับประโยชน์ของการมารับวัคซีน

ร้อยละของประชาชนที�ได้รับวัคซีน
ครบ3เข้ม

100% 1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื�อต่างๆ                    
   2.จัดทําแผ่นพับความรู้เพื�อสื�อสารให้ประชาชนทราบทั�วถึง

39. เฝ้าระวังการติดเชื�อในโรงพยาบาล 100% พ.ชัยวัฒน์
อารีย์

ICC ทุกหน่วยงาน 1.ทําให้จนท.ได้รับการคัดกรองก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน
2.ทําให้ผู้ป่วยและญาติได้รับการคัดกรอง
อาการขณะนอนโรงพยาบาล
3.ทําให้จนท.ได้รับการทําATKระหว่าง
ปฏิบัติงานและผู้ป่วย/ญาติได้รับการเฝ้า
ระวังCovid-19 ขณะเฝ้าไข้

1.อัตราการคัดกรองอาการในจนท.
ก่อนปฏิบัติงาน
2.อัตราการคัดกรองอาการในผู้ป่วย/
ญาต.ิขณะนอนโรงพยาบาล
3.อัตราการสุ่ม ATK ในจนท./
ผู้ป่วย/ญาติที�เฝ้า

100%

100%

100%

การเงิน,บัญชี กลุ่มงานประกัน,
งานผู้ป่วยนอก, งานผู้ป่วยใน, 
พัสด,ุ lab, เภสัช, ทันตกรรม,

โภชนาการ, ICT, เวชระเบียน, 
องค์กรแพทย,์ คกก.รายได,้ 

คกก.พลังงาน, กลุ่มการพยาบาล,
 คกก.HRM, คกก.ควบคุม

ค่าใช้จ่าย,งานแผนแพทย์แผน
ไทย, กายภาพ, อาชีวเวชกรรม, 

X-ray ปชส ทีม CRM, ห้องผ่าตัด,
 คกก.ตรวจสอบภายใน

10.พัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเงินการคลัง

15.โรงพยาบาลมีเสถียรภาพทาง
การเงิน การคลัง

26.ระดับเสถียรภาพทางการเงิน ระดับ 3 รอง
ผู้อํานวยการ
ด้านการเงิน

การคลัง

คกก.CFO/รายได/้
ค่าใช้จ่าย

5. พัฒนาระบบบริหาร
และบริการเพื�อให้พร้อม
รับโรคอุบัติใหม/่อุบัติซํ�า

13.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที�มี
ประสิทธิภาพ

19.มีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที�มีประสิทธิภาพเมื�อมี
การระบาดของโรคอุบัติใหม/่อุบัติ
ซํ�า

11.พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะเหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์กรและมี
ความผาสุกในการทํางาน

16.บุคลากรมีสมรรถนะที�
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร
และมีความผาสุก
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