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 นโยบายและยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลลี้   ปีงบประมาณ 2562 

วิสัยทัศน์ : VISION       “ โรงพยาบาลคุณภาพ  คู่คุณธรรม  ประชาชนไว้วางใจ” 

พันธกิจ : MISSION      1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ทั้ง 4 มิติ  

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม  มีความสุข  

3. ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี  

4. พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม : Core Value      Le – 3 FaCT 

   Le  :  Leaning                       เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   Fa  :  Management by fact   ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล 

   F   :  Patient Focus              ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

   F   : Focus  on  Results         การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

   C  : Creativity & Innovation   สร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

   T  : Team Work                    ท างานเป็นทีม 
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เข็มมุ่ง  :   1. ปี 2561 – 2564  โรคหลักจ านวน 6 โรค  คือ 

   - Sepsis        -  Trauma      -  Stroke        -  Suicide       -  COPD        -  HT   

     2. ปี 2561 – 2564  วัฒนธรรมความปลอดภัย   2 P  Safety 

 

ความสามรถเฉพาะองค์กร : Core  competency 

•  การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ 

• การดูแลรักษาผู้ปุวยในโรคหลักส าคัญของโรงพยาบาล 

• การดูแลผู้ปุวย Intermediate care  Palliative ผู้สูงอายุ  
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ทบทวนและปรับปรุงจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ รพ.ลี ้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2562 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์  แผนงานโครงการปี 2562 ผู้รับผิดชอบ 

1.  PP 
Excellence : 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ 

1.คนไทยทุกกลุ่ม
วัยมีคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพท่ีดี 

 

1. ร้อยละ 75 ของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์คุณภาพ 
 

2. ร้อยละ 66 ของเด็ก
วัยเรียน 6 – 14 ปี สูง
ดีสมส่วน 

 
3. ร้อยละ 56 ของเด็ก

อายุ 0 – 12 ปี ฟันดี
ไม่ผุ 
 

1. พัฒนาระบบการฝากครรภ์คุณภาพ 
2. ส่งเสริมการฝากครรภ์เร็วก่อน 12 

สัปดาห์ 
 

 3. ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน เจริญเติบโต 
สูงดีสมส่วน 
 
 
4. ส่งเสริมสุขภาพชิองปากเด็กอายุ 0 – 
12 ปี 

1. โครงการพัฒนาระบบการฝาก
ครรภ์คุณภาพ 

 
 
2. โครงการเฝูาระวังภาวะโภชนาการ

ในเด็กวัยเรียน 
 
 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

เด็กอายุ 0 – 12 ปี 

-   กรรมการ MCH 
-   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
 
 
- กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
 
 
 
- กลุ่มงานทันตกรรม 
- กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
- PCU 

 2.ระบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
( พชอ.) ที่มี
คุณภาพ 

4. PCU ลี้ ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ( 
ระดับ 5 ดาว ) 

5. คลินิกหมอครอบครัว
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3 S 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การแพทย์ปฐมภูมิให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ 
 
6. พัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว ที่
มีประสิทธิภาพ 

 

 4. แผนงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว 
 
 
5. แผนงานพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอ
ครอบครัว 

  -  PCU ลี ้
 
 
 

- กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
- ทีม หมอครอบครัว รพ.ลี้ 
- ศูนย์ COC  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์  แผนงานโครงการปี 2562 ผู้รับผิดชอบ 

 3.ระบบการ
ปูองกันควบคุม
โรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ที่มคีุณภาพตาม
มาตรฐาน 

6. อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จาก
ประชากรทั้งหมด 

7. อัตรากลุ่มเสี่ยงปุวย
ด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่
บ้าน 

8. อัตราการค้นหาผู้ปุวย
วัณโรคปอด เสมหะ
พบเชื้อรายใหม่ ( 
New M+) มากกว่า
ร้อยละ 70 
 

9. อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาระบบการติดตามผู้ปุวย
เบาหวานรายใหม่และกลุ่มเสี่ยง
ความดันโลหิตสูงที่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
4. พัฒนาระบบการค้นหาและคัด

กรองวัณโรครายใหม่ในชุมชน 
 
 
 
 
5. พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลสถิติ

การบาดเจ็บและเสียชีวิตทางจราจร    
6. พัฒนาระบบการปูองกันการเกิด

อุบัติเหตุทางจราจร  
 
 
 

6. โครงการพัฒนาระบบการติดตาม
ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ และกลุ่มเสี่ยง
ความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน 
 
 
 
 
 
7. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรอง
และค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ใน
ชุมชน 

-  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
-  PCU ลี้ 
 
 
 
 
 
 
 
-  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
-  PCU ลี้ 

 
 
 
 

- ทีม EMS 
- ER 
- งานระบาดวิทยา ควบคุม

ปูองกันโรค รพ.ลี้ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
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10. ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ไม่มีการ
เกิด generation 2 

 
11. อัตราการฆ่าตัว

ตายส าเร็จลดลง 
 
 
 

 
12. ร้อยละของ

ผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย 

13. ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

14. ร้อยละของ
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ

7.  เสริมสร้างความตระหนักในการ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

 
 
8. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ 

และชุมชนในการแก้ไขปัญหาการ
ฆ่าตัวตาย 

9. ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยทีม
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

 
10. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพใน

การคุ้มครองผู้บริโภค 
11. พัฒนาระบบการเฝูาระวังความไม่

ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสถานประกอบการด้าน
สุขภาพ 

 

- งานระบาดวิทยา ควบคุม
ปูองกันโรค รพ.ลี้ 

-  PCU ลี้ 
 

- งานจิตเวช รพ.ลี้ 
 

 
 
 
 

- งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงาน
เภสัชกรรม รพ.ลี้ 
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เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
 
 

 4.สิ่งแวดล้อมเอ้ือ
ต่อการสร้าง
สุขภาพ 

15.โรงพยาบาลลี้  ผ่าน
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดีมาก 
Plus 
 

12.  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ยั่งยืน  
บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 

8. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
Plus  

-  งานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมิฯ 
-  คณะกรรมการ  ENV  

2 Service 
Excellence :
บริการเป็นเลิศ 

5.ระบบบริการ
สุขภาพ Service 
Plan ที่มีคุณภาพ 
 
Sepsis 
-ลดอัตราตายใน
ผู้ปุวย sepsis 
-ผู้ปุวย sepsis 
ได้รับการรักษา
ตามมาตรฐาน 

 

 
 
 
 
16. อัตราตายของผู้ปุวย 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 
30 
17. อัตราการได้รับ 
ABO ภายใน 1 hr จาก
การวินิจฉัยน้อยกว่า 30 
% 

 
 
 
 
    13. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยตาม 
Service Plan 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ทีม service plan สาขา 
sepsis 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
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Stroke 
- เพ่ิมการเข้าถึง

ให้รวดเร็ว 
- ลดอัตราตาย

จากเส้นเลือด
สมองตีบ / 
แตก / อุดตัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. อัตราการ H/C ก่อน
ให้ ABO ≥ 90 % 
19. อัตราการได้รับ IV 
30 u/kg 1 hr แรก ( ใน
กรณีไม่มีข้อห้าม ≥ 90 
% 
 
19. อัตราตายของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง ( I 
60-I69 ) < 7 
20. อัตราตายของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/ตัน  ( I 63 ) < 5 
21.อัตราตายของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง
แตก ( I 60-I62 ) < 25 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ทบทวนแนวปฏิบัติการดูแล
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 

- พัฒนาระบบ Stroke  fast 
track ของเครือข่ายอ าเภอลี้ให้
ได้มาตรฐาน 

- ทบทวนระบบวิชาการโรคหลอด
เลือดสมองร่วมกับเครือข่าย / 
ชุมชน 

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ( 
ICD 10 ) ให้ได้มาตรฐาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องอันตรายจาก Stroke 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

- ทีม service plan สาขา  
stroke 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
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Trauma 
- ลดอัตราการ
เสียชีวิตในผู้ปุวย 
Trauma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suicide  
- กลุ่มเสี่ยงฆ่าตัว
ตายทุกกลุ่มวัย
ได้รับการดูแลเฝูา
ระวัง ให้การปฐม

 
22. ลดอัตราตายใน
ผู้ปุวย Trauma < 12 
% 
23. ผู้ปุวย Trauma 
ได้รับการรักษาตาม
มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จลดลงร้อยละ 5 
จากปีที่ผ่านมา 
2.อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อ

 
- จัดตั้งคณะกรรมการท างาน 
- จัดท า CPG Trauma 
- จัดอบรมบุคลากร / เครือข่าย / 

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ระบบการส่งเสริมและป้องกัน 
1.ส่งเสริมสร้าง/กระแสให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัย 
2.พัฒนาระบบการค้นหา คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงและส่งต่อ 

 
- Pre-hospital 

 Prevention ในชุมชน 
 จัดระบบ Pre-hospital 

care 
 

- In hospital 
 วินิจฉัย / ช่วยเหลือ

ผู้บาดเจ็บหลายระบบ 
 ดูแล/สังเกตอาการตาม

มาตรฐาน 
 ส่งต่อไป รพ.ที่มีศักยภาพสูง

กว่า / ถูกต้อง 
- Rehab 

 ดูแลและฟ้ืนฟูท่ีบ้านด้วย
ทีมสหวิชาชีพ & รพ.สต. 

 

 
- ทีม service plan สาขา  

trauma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานจิตเวชชุมชน รพ.ลี ้
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พยาบาลทาง
จิตใจเบื้องต้น ส่ง
ต่อผู้ปุวยตาม
มาตรฐานและไม่
มีการฆ่าตัวตาย 
- ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพจิต มี
สุขภาพจิตดี มี
ความเข้มแข็ง
ทางใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความดันโลหิตสูง 
 - ลดอัตราผู้ปุวย
รายใหม่ 

ประชากรแสนคน 
3..ไม่มีอุบัติการณ์ฆ่าตัว
ตายในโรงพยาบาลและ
การฆ่าตัวตายซ้ าส าเร็จ
ภายใน 1 ปี 
4.อัตราการพยายามฆ่า
ตัวตายไม่ส าเร็จลดลง
ร้อยละ10 
5.อัตราผู้พยายามฆ่าตัว
ตายได้รับการช่วยเหลือ
และติดตามเฝูาระวัง
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 
50 
6.อัตราการเข้าถึง
บริการของผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้า ร้อยละ 55 
 
 
 
 
1. ร้อยละของ

ผู้ปุวยความดันโลหิต

3.พัฒนาและเพ่ิมรูปแบบและช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย 
   ระบบ การบ าบัดรักษา การติดตาม 
1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้า/โรคติดสุรา/โรคจิต 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัด การ
ติดตามท่ีครอบคลุมมีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4.พัฒนาระบบสื่อสารส่งต่อข้อมูลที่
รวดเร็ว 
5.การติดตาม ประเมินผลต่อเนื่อง 
  ระบบการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
1.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
2.เพ่ิมการครอบคลุม การค้นหา คัด
กรองผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ส าหรับ
เจ้าหน้าที่และเครือข่ายสุขภาพ 
 
กลยุทธ์บริการสุขภาพ 
1.จัดแผนพัฒนาระบบบริการโรคความ
ดันโลหิตสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ NCD  
- งาน NCD รพ.ลี ้
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- ควบคุมโรคได้ 
- ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ของ HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงรายใหม่ลดลง ≥ 
2.5 % 

2. ร้อยละของ
ผู้ปุวยความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตสูงได้ดี 
(≤ 2 ครั้ง 140/90 ) 
≥ 50 % 

3. ร้อยละผู้ปุวย
ความดันโลหิตสูง ที่
ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทาง
ไต ≥ 80% 

4. ร้อยละผู้ปุวย
ความดันโลหิตสูง ที่
ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมิน ≥ 85 

 
 
 
 
 

2.ทบทวนแนวทางการปฏิบัติความดัน
โลหิตสูง 
3.สื่อสารแนวทางปฏิบัติความดันโลหิต
สูงให้บุคลากรในเครือข่าย 
4.ประเมินผลการปฏิบัติตาม CPG 
5.พัฒนาระบบการคัดกรอง/การเข้าสู่
การวินิจฉัยโรคและภาวะแทรกซ้อนให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐานที่ก าหนด 
 
พัฒนาบุคลากร 
1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ทีม NCD และเครือข่าย 
2.ประชุม Conference case ระหว่าง
เครือข่าย 
3.พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ให้กับเครือข่าย 
4.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายเน้นการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ
ปูองกันและลดผู้ปุวยรายใหม่ 
 
ระบบข้อมูล 
1.พัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัด 
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ยาเสพติด 
- ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้
ติดยาเสพติดได
รับการฟื้นฟู ลด
อันตรายจากยา
เสพติด และ
ติดตามดูแล
ช่วยเหลือตาม
มาตรฐาน 
- ประชาชน
ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและ
ปูองกันภัยยา
เสพติด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. ร้อยละ 20 ของผู้ติด
ยาเสพติดที่บ าบัดครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ
แต่ละระบบ และได้รับ
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 
1 ปี  ( Retention 
Rate ) 
2. ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ 
ผู้เสพที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่
ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่าย
จากการบ าบัด 3 เดือน 

ฐานข้อมูล HDC ให้ได้มาตรฐาน 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
2.มีระบบการคืนข้อมูลให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย 
 
 

- ส่งเสริมปูองกันไม่เสพยาเสพติด 
- บ าบัดฟื้นฟู ลดอันตรายจากยา

เสพติดและกลับคืนสู่สังคม 
- พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

และภาคีเครือข่าย 
- พัฒนาระบบข้อมูลและการ

สื่อสาร 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

- งานจิตเวช ฯ 
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 6.ระบบ
สนับสนุนการ
จัดบริการแพทย์
ทางเลือกให้มี
คุณภาพ 

15.ร้อยละของผู้ปุวย
นอกได้รับบริการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 
16.จ านวนหมู่บ้าน
สมุนไพร 
 

- ระบบสนับสนุนการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในหน่วย
บริการสุขภาพทุกระดับ 

 - งานแพทย์แผนไทยฯ รพ.ลี้ 
- PCU ลี ้

3. People 
Excellence :
บุคลากรเป็นเลิศ   
 
 
 

7.บุคลากรลี้ ดี 
เก่ง สุข และ
เพียงพอ 

11.ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ์ ≥ 
80 % 
12.ผลส ารวจความ
ผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ≥ 80 % 
13. ผลส ารวจความสุข
ของบุคลากร ≥ 80 % 
14. ร้อยละดัชนีมวล
กายของบุคลากร ≥ 25 
ไม่เกิน 20 % 
15. อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95  

  - พัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อน
ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาก าลังคนอย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ 
  - บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดึงดูด และธ ารงรักษาก าลังคน
คุณภาพ 
  - สร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 

- จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนใน รพ.
ให้เป็นปัจจุบัน 

- จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนตาม 
Service plan /โรคส าคัญของ
โรงพยาบาล 

- พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ  
ระบบข้อมูล  Data center 

- ส ารวจ Happinometer และ
ความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรประจ าปีและวิเคราะห์ 
ผลการส ารวจ วางแผนแก้ไขและ
พัฒนา 

- สร้างขวัญ ก าลังใจ สร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 

- พัฒนาโรงพยาบาลเป็นองค์กร

- กรรมการ HRD 
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แห่งความสุข 
- การบริหารจัดการความเสี่ยง 

และความปลอดภัยของบุคลากร 
- การสร้างเสริมสุขภาพใน 

เจ้าหน้าที่ 
- อบรมสร้างสุขในการท างาน 

“คนส าราญ งานส าเร็จ” 
- การบริหารก าลังคนด้วยแนวคิด 

3E ( Enter Engage Exit ) 
- พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย

ก าลังคนด้านสุขภาพ 
- พัฒนาด้านวิชาการให้ ภาคี

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
- พัฒนาความร่วมมือในการ

ท างานโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
- ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง

องค์กร / ภาคี 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เครือข่าย 
4.Governance 
Excellence : 
บริหารเป็นเลิศ

11. ระบบบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพตามหลัก

13.ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

1. โรงพยาบาลลี้บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 - กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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ด้วยธรรมาภิ
บาล   

ธรรมาภิบาล ภาครัฐของส่วนราชการ
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
14. ร้อยละของ
หน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 

 12.ระบบบริหาร
จัดการ การเงิน
การคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 

15. โรงพยาบาลลี้ ไม่
ประสบภาวะวิกฤต 
 

1. จัดสรรเงินอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
  - แต่งตั้งการรมการ CFO ระดับ
อ าเภอ 
 - ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน 
2. พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 
    - จัดท าคู่มือวิเคราะห์ การ
ด าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย 
    - ประเมินคุณภาพบัญชีตามเกณฑ์
คุณภาพ   
 
3. พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง
แก่กรรมการ CFO  

-  ประชุมคณะกรรมการ CFO  อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

- ประชุมทีมเพ่ือจัดท าคู่มือ ฯ 
 
 
 
 
 

- จัดประชุม อบรมให้ความรู้ ด้าน
การบริหารการเงินการคลังที่มี

- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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4. สร้างประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการ 
   - ก าหนดมาตรการควบคุม ค่าใช้จ่าย 
และการเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล 
 
  - ติดตามก ากับ เครื่องมือ
ประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง 
 

ประสิทธิภาพ 
 
 

- โครงการเพิ่มรายรับ โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
หน่วยงานอื่น ๆ  

- ประชุมคณะกรรมการ CFO ทุก 
3 เดือน 

- ควบคุมก ากับโดยเครื่องมือ ทาง
การเงิน ได้แก่ 
   -  เกณฑ์ วิกฤตการเงิน 7 
plus  
   - Unit cost 
   - Planfin 

 13. ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพที่มี
คุณภาพ 

16.มีระบบข้อมูลถูกต้อง
เชื่อถือได้และเป็น
ปัจจุบัน  
17. ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน IT 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

- จัดท าแผนแม่บท IT 
- แผนปฏิบัติงาน / แผนครุภัณฑ์ 
- องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
- ฝึกอบรมความรู้และทักษะ 
- สนับสนุน R2R ด้าน IT  
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

- กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

- กรรมการ IFM 
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3. พัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ
ด้วยระบบdigital   :  smart  
hospital 

• จัดท า Application ส าหรับ
สนับสนุนการจัดบริการ 

 
 

• พัฒนาระบบเวชระเบียน 
 

 4. พัฒนาระบบบริการเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 
  
 
 

 
 
 

– ส ารวจความพึงพอใจ 
– ระบบคิว 
– Health  listeracy  

 
- ระบบ scan  charges 

 
- DHDC 

 14.งานวิจัยหรือ
นวัตกรรม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
สุขภาพ 

18.ร้อยละของ
หน่วยงาน / กลุ่มงาน / 
งาน มีผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

-  พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย
หรือนวัตกรรมในพ้ืนที่ 

- โครงการสนับสนุนและพัฒนาผลงาน 
R2R/ งานวิจัย / นวัตกรรม / CQI  

- กรรมการ KM รพ.ลี้ 

 

 


