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ยุทธศาสตร ์1 PP&P  Excellence : ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 กลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวัย
การดแูลฝากครรภคุ์ณภาพเฝ้าระวัง และ 1. ร้อยละ 60 หญิงต้ังครรภ์
ตดิตามการให้บรกิารสุขภาพ ทั้งในและ ได้รับการฝากครรภค์ร้ังแรก
นอกสถานบรกิาร ก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์
ในสถานบริการ 2.ร้อยละ 75 หญิงต้ังครรภ์
1. ส่งเสริมหญิงต้ังครรภ ์ฝากครรภเ์ร็วก่อน ที่ได้บริการฝากครรภ์
อายุครรภ1์2 สัปดาห์ โดยการณรงค์ 1.เพื่อดูแลหญิงต้ังครรภใ์หไ้ด้ หญิงต้ังครรภท์ุกราย คุณภาพ ต.ค.62-ก.ย.63 (PCU)
สถานบริการ และ อสม. รับการฝากครรภอ์ย่างมี 3.อัตราส่วนการตายมารดา สิรภทัร
ประชาสัมพันธผ่์าน คุณภาพ ไทยต่อแสนการเกิดมีชีพ
2.ส่งเสริมหญิงต้ังครรภไ์ด้รับการฝากครรถ์ ไม่เกินร้อยละ 17 ต่อการ
ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ 4. ร้อยละของเด็กแรกเกิด
3. ซักประวติั จัดท าทะเบียนผู้รับบริการ ถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่าง
และแฟ้มเอกสารที่เกีย่วข้อง เดียวไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60
4.จัดบริการสุขภาพแก่แม่ และเด็กที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

เป้าประสงค์  คนไทยทุกกลุ่มวัยมคุีณภาพชวีิตดา้นสุขภาพที่ดี
กลยุทธ์  1 พัฒนาระบบการฝากครรภคุ์ณภาพ  2 ส่งเสรมิการฝากครรภเ์รว็ก่อน 12 สัปดาห์
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5.มีระบบส่งต่อหญิงต้ังครรภเ์ส่ียงหญิงต้ัง-
ครรภท์ี่มีโรคอายุรกรรม(DM,HT,Heartฯลฯ)
6.ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
7.เสริมสร้างความรู้ส่ือสารสุขภาพสู่แม่ และ
ครอบครัว
8.ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการจัดบริการ
สุขภาพแม่และเด็ก
นอกสถานบริการ
1. รณรงค์ประชาสัมพันธเ์ร่ืองการฝากครรภเ์ร็ว
ก่อนอายุครรภ ์12 สัปดาห์ โดยผ่านอาสาสมัคร
สาธารณสุข
2. ติดตามเยีย่มบ้านหญิงต้ังครรภท์ี่มีความ
เส่ียงสูงโดยทีมหมอครอบครัว
  - หญิงต้ังครรภท์ี่มีโรคอายุรกรรม (DM, 
HT,Heart ฯลฯ)
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  - หญิงต้ังครรภก์ลุ่มวยัรุ่น
3.พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี
อนามัยแม่และเด็ก
4. ส่งเสริมการให้ความรู้หญิงวยัเจริญพันธุ์
กลุ่มเส่ียง
และครอบครัว ในการมีเพศสัมพันธท์ี่ปลอดภยั
5. ส่งเสริมการเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

2 งานเฝ้าระวังโภชนาการในเดก็ 0-5 ปี
คลีนิกเดก็ดี
1.  ชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง รอบศีรษะ เทียบ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี เด็ก 0-5 ปี 1.ระดับความส าเร็จของการ ต.ค.62 - ก.ย.63 (PCU)
กราฟมาตรฐานและแปรผล เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ จ านวน  423 คน พัฒนา สิรภทัร
2. บันทึกผลเทียบกราฟโภชนาการลงใน มีสุขภาพแข็งแรง ลดความ  - ร้อยละ 90 เด็ก 0 - 5ปี 
สมุดอนามัยแม่และเด็ก และแจ้งผู้ปกครอง เส่ียงต่อภาวะอ้วนและโรค ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
3. ให้ค าแนะน าส่งเสริมภาวะโภชนาการใน ไม่ติดต่อเร้ือรัง  - ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้
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เด็กส่วนสูงดีสมส่วน และติดตามผลภาวะ รับการคัดกรองพัฒนาการ 
โภชนาการผิดปกติ พบสงสัยล่าช้า
ในชมุชน  - ร้อยละ80 ของเด็กที่มี
1. อสม.ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กในชุมชน พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
โดยชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง วดัรอบศีรษะและส่งข้อมูล ติดตาม/ส่งต่อ
ให้เจา้หน้าที่ เจา้หน้าที่ประเมินผลการเจริญเติบโต  - ร้อยละ 60 ของเด็ก
ทุก 3 เดือน พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
2. จดัท าทะเบียนเด็กกลุ่มเส่ียงที่มีภาวะโภชนาการ กระตุ้นพัฒนาการด้วย
ผิดปกติ TEDA4I
3.ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กทีม่ปีัญหาภาวะโภชนาการ
ผิดปกติและมีโรคทางอายุรกรรมร่วม
4.น าข้อมูลบันทึกใน 43 แฟ้ม

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า4



ยุทธศาสตร ์1 PP&P  Excellence : ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

3 การบรหิารจัดการดา้นสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
 GREEN&CLEAN Hospital 
 1. G: Garbage (การจัดการมลูฝอยทุก  - เพื่อพัฒนาอนามัยส่ิงแวด- โรงพยาบาลล้ี โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ พ.ย.62-ก.ย.63 กลุ่มงานบริการ
ประเภท) ล้อมให้ได้ตามเกณฑ์GREEN GREEN& CLEAN Hospital ด้านปฐมภมูิ
     1.1 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ and CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus และองค์รวม
1. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีวฒิุการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม-
ศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการจัดเก็บ 
ขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
2. จัดอบรมผู้ปฏบิัติงานเคล่ือนย้าย และก าจัด ธ.ค62-ม.ค63 บริษัทจ้างเหมา
มูลฝอยติดเชื้อ เกีย่วกับหลักสูตรการป้องกัน ท าความสะอาด
และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชื้อ
3. มีการด าเนินการตามมาตรฐาน
 - ขยะติดเชื้อประเภทวสัดุของมีคม ทิ้งลง
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน
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กระป๋องส าหรับทิ้งของมีคม โดยบรรจุไม่เกิน
3 ใน 4 ส่วนของความจุภาชนะ แล้วปิดฝาให้
แน่น บรรจุในถุงสีแดงแล้วมัดปากถุงให้แน่น
 - ขยะติดเชื้ออื่น ซ่ึงมิใช่ประเภทวสัดุของมีคม
ทิ้งลงถุงสีแดง บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วน
ของถุง แล้วมัดปากถุงให้แน่น
4. มีการติดตามพนักงานประจ าตึก
 - การขนย้ายขยะติดเชื้อโดยรถเข็นขยะ
ติดเชื้อน าไปพักที่พักขยะชั่วคราว วนัละ 
2 คร้ัง( เช้า บ่าย)
 - การขนย้ายขยะติดเชื้อไปรวบรวมไวท้ี่พัก
ขยะรวมของโรงพยาบาลล้ี วนัละ 2 คร้ัง
(เช้า บ่าย)
5. มีการติดตาม บริษัทเก็บขนขยะติดเชื้อ ค่าจ้างเหมา
บริษัทโชติฐกรณ์พิบูลย์จ ากัด  ทุกอาทิตย์ บริการก าจัดขยะ
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และถูกน าไปก าจัดที่ บริษัทโชติฐกรณ์พิบูลย์ ติดเชื้อตามแผน
จ ากัด จังหวดันครสวรรค์ ซ่ึงก าจัดโดยใช้ งบประมาณ 
เตาเผาขยะติดเชื้อ รายจ่าย รพ. ล้ี
6. ควบคุม ก ากับ ติดตามการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อของบริษัทรับขนขยะไปยังสถานที่ก าจัด
โดยใช้แบบก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
ของกรมอนามัย
8. ส่งข้อมูลตามแบบแจ้งปริมาณขยะมูลฝอย
ติดเชื้อให้สสจ.ล าพูน ทุก 1 เดือน
9. ลงข้อมูลปริมาณขยะติดเชื้อทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกสัปดาห์
10. ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ม.ีค, ก.ย.62
ส าหรับโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7 ด้าน ( 27 ข้อ )
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แก้ไขมลูฝอยตดิเชื้อ
 - ถังขยะส าหรับใส่มูลฝอยติดเชื้อช ารุด แตก ธ.ค.62-ก.ย.63 ถังขยะติดเชื้อ
จัดซ้ือถังขยะส าหรับใส่มูลฝอยติดเชื้อมีฝา 600 X 10 ถัง
ปิดมิดชิด พร้อมสัญญาลักษณ์ บอกชัดเจน 6,000
ทดแทน
 -ที่จอดรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อเดิมมีทางเชื่อมตึก งบลงทุน รพ .ล้ี
ผู้ป่วยในชายใหม่ปิดทางเข้า-ออก ปัจจุบัน ปี 2563
สร้างบริเวณทางขึน้ตึกผู้ป่วยในชาย ไม่ 20,000
สามารถป้องกันสัตวแ์มลงพาหะน าโรค รวมถึง
บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่ายวางแผนสร้างที่
จอดรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ที่สามารถป้องกัน
สัตว ์แมลงพาหะน าโรค และป้องกันบุคคล
ภายนอกเข้าถึงได้ง่าย
 1.2. การจัดการมูลฝอยทั่วไป: 
1.2.1. มีการรณรงค์ในการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
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โดยแยกเป็น 3 ประเภท
   1. มูลฝอยรีไซเคิล
     - จัดจ าหน่ายมูลฝอยรีไซเคิล 2 เดือนคร้ัง
แก้ไขมลูฝอยรไีซเคิล
     - ฐานข้อมูลปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลไม่
ชัดเจนจัดท าฐานข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล
ของโรงพยาบาล
   2. มูลฝอยอินทรีย์
    - เศษใบไม้ ต้นหญ้า การจัดการโดยทิ้งใน
เสวยีน ท าปุ๋ยชีวภาพ
    - เศษผัก ผลไม้ การจัดการโดยน าไปท าปุ๋ย
ชีวภาพ
แก้ไขมลูฝอยอินทรยี์
    - การจัดการเศษผัก เปลือกผลไม้ และเศษ EM หัวเชื้อจุลิน-
อาหาร โดยการท าปุ๋ยหมัก ทรีย์ (10 ลิตร) 
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1,000
กากน้ าตาล

 (10 แกลอน)
2,000

    - การจัดการเศษอาหารบ้านพักแพทย์และ
แฟลตพยาบาลโดยจัดให้มีถังด าส าหรับทิ้ง
เศษอาหารท าปุ๋ย
    -เศษใบไม้ การจัดการโดยการท าเสวยีนใต้ ตระแกรง
ต้นไม้ให้ครอบคลุมภายในโรงพยาบาล พลาสติก

จ านวน 2 ม้วน
2,000

    3. มูลฝอยอื่นๆ มูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถ ค่าจ้างเหมา
น าไปใช้ประโยชน์ได้ บริการก าจัดขยะ

ทั่วไปตามแผนงบ
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ประมาณรายจ่าย
แก้ไขมลูฝอยอ่ืนๆ รพ. ล้ี
    -ถังส าหรับรองรับมูลฝอยทั่วไปภายนอก ถังขยะ 3 สีพร้อม
อาคารไม่เพียงพอ ท าให้ผู้รับบริการทิ้งขยะ ขา 900x3x3จุด
มูลฝอยทั่วไปเร่ียราดจัดซ้ือถังขยะส าหรับใส่ 8,100
มูลฝอยทั่วไป มีฝาปิดมิดชิด วางไวภ้ายนอก
อาคาร
   -รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
พร้อมทั้งท าMOU ร่วมกับหน่วยงานภายใน
รพ. /ร้านอาหาร/ร้านค้าในโรงพยาบาล
   -กิจกรรมงดการใช้ถุงพลาสติก(ร้านอาหาร/
ร้านค้าในรพ.)สัปดาห์ละ 1 คร้ัง
   -รณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร
และหลอดพลาสติกพร้อมทั้งท าMOU ร่วมกับ
ร้านอาหาร/ร้านค้าในโรงพยาบาล
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1.3. การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
  - ประชาสัมพันธร์ณรงค์การคัดแยกมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตราย 
  - จัดให้มีภาขนะคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตราย ณ แหล่งก าเนิด
  - ผู้ปฏบิัติงานสวมอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคลขณะปฏบิัติงานและ
เคล่ือนย้ายมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายตาม
เส้นทางที่ก าหนด ค่าจ้างเหมา
   - เก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปก าจัดเดือน บริการก าจัด
ละ 1 คร้ัง มูลฝอยที่เป็นพิษ

และอันตรายตาม
แผนงบประมาณ 
รายจ่าย รพ. ล้ี
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แก้ไขมลูฝอยที่เป็นพิษหรอือันตราย
   - ถังขยะส าหรับใส่มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ ถังขยะอันตราย
อันตรายไม่มี ด าเนินการเพื่อจัดซ้ือถังส าหรับ 600 X 10 ถัง
ใส่มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายและมีโลโก้   6,000 
ชัดเจน
   - ไม่มีสถานที่พักมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ งบลงทุน รพ .ล้ี
อันตรายจัดสถานที่เก็บพักมูลฝอยที่เป็นพิษ ปี 2563
หรืออันตรายเพื่อรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษ 200,000
หรืออันตรายส่งก าจัดต่อไป 
1.4. การให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้จท.รพ.ล้ีมีความรู้ จท.รพ.ล้ี ม.ค.63-ก.ย.63 7,800
ในการจัดการมูลฝอยทุกประเภทต้ังแต่การ ความเข้าใจในการจัดการ จ านวน 50 คน  ค่าอาหารวา่ง
คัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนย้าย และก าจัด มูลฝอยทุกประเภท พร้อมเคร่ืองด่ืม

และอาหารกลาง
วนั 50 คน 
 x 120 บาท 
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 = 6,000 บาท
ค่าวทิยากร

จ านวน 3 ชั่วโมง
x 600 บาท 

 = 1,800 บาท
 2. R: Rest Room (การพัฒนาส้วมใน กลุ่มงานบริการ
สถานบรกิารสาธารณสุข ให้ไดม้าตรฐาน ด้านปฐมภมูิ
ส้วมสาธารณะไทย (HAS) และองค์รวม
     2.1. มีการรณรงค์ในการพัฒนาส้วมใน - งานบริหาร
สถานบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานส้วม - คณะกรรม 
สาธารณะไทย(HAS) การ ENV
         - วนัส้วมโลก 19 พ.ย. ของทุกปี
         - วนัล้างส้วม 1 - 7 เม.ย. ของทุกปี
     2.2. ติดตามผลการด าเนินงานของ
พนักงานท าความสะอาดแต่ละจุดที่ให้บริการ
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

     2.3. สรุปผลการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาห้องส้วม
         - ด้านความสะอาด พบวา่พื้น โถส้วม ติดต้ังพัดลม
ถังน้ าขันน้ า อ่างล้างมือ กระจกและสายฉีดน้ า จ านวน 2 ตัวx
ช าระไม่สะอาดพื้นห้องส้วมเปียกและการ 2,500
ระบายอากาศยังไม่ค่อยดีจึงมีกล่ินเหม็น แก้ไข เป็นเงิน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการท าความ 5,000
สะอาดส้วมและติดต้ังพัดลมภายในห้องส้วม
ผู้รับบริการเพื่อระบายอากาศ
    - เปล่ียนประตูห้องน้ าผู้พิการตึก งบลงทุน รพ .ล้ี
ผู้ป่วยในชาย 20,000
    - วสัดุอุปกรณ์ในห้องส้วม ช ารุดไม่เพียงพอ วสัดุอุปกรณ์
ด าเนินการเพื่อจัดซ้ือ 10,000
    - ป้ายแสดงห้องส้วมแยกชาย-หญิงช ารุด ป้ายอะคิลิก

จ านวน 2 ป้าย 
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

x 1,500
 3. E: Energy (การประหยัดพลังงาน) เป็นเงิน
  3.1. มีมาตรการลดการใช้พลังงานของ 3,000 - งานบริหาร
โรงพยาบาล - คณะกรรมการ 
    3.1.1. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน
    - ปิดสวทิซ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
และพักเที่ยง
    - มีแนวทางการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ
    - มีมาตรการการใช้คอมพิวเตอร์ โดยปิด
หน้าจอตอนพักเที่ยง ถอดปล๊ักก่อนกลับบ้าน
   3.1.2. มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง
   - มีการตรวจเช็คเคร่ืองยนต์ และบ ารุง
รักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ
    - จัดท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ และท า
ทะเบียนคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทุกเดือน
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

    - มีแนวทางการใช้รถร่วมกัน (car pool)
         - มีแผนวางแผนก่อนเดินทางล่วงหน้า
    3.1.2. มาตรการประหยัดน้ า
         - ไม่ล้างรถส่วนตัวในโรงพยาบาล
         - ไม่ปล่อยให้น้ าไหลตลอดเวลาตอน
ล้างมือ
         - มีระบบตรวจสอบน้ าไม่ให้ร่ัวซึม
  3.2.บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานประจ าเดือน
         3.2.1. พลังงานไฟฟ้า
         3.2.2. น้ ามันเชื้อเพลิง
         3.2.3. น้ าประปา
     3.3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมน าข้อมูล
มาเป็นแนวทางลดพลังงานในโรงพยาบาล
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

 4. E: Environment (การจัดสิ่งแวดล้อม พ.ย.62-ก.ย.63 - กลุ่มงานบริการ
ที่เอ้ือตอ่สุขภาพ) ด้านปฐมภมูิ
  4.1. ภายในอาคาร และองค์รวม
   4.1.1. ประชาสัมพันธก์ารจัดการส่ิง - คณะกรรม 
แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในรพ. ตามแนวทาง การ ENV
การพัฒนาส่ิงแวดล้อมที่ดีในการท างาน ( 5ส.)
   4.1.2. หน่วยงานในรพ.ล้ี ร่วมกิจกรรมการ - กลุ่มงานบริการ
จัดการส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในรพ. ตาม ด้านปฐมภมูิ
แนวทางการพัฒนาส่ิงแวดล้อมที่ดีในการ และองค์รวม
ท างาน ( 5ส.)
    - หน่วยงานท ากิจกรรม 5ส.ในหน่วย เดือน - คณะกรรม 
ละ 1 คร้ังพร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบ การ ENV
   4.1.3. ตรวจวดัความเข้มของแสงสวา่งและ
ตรวจวดัเสียงในหน่วยงาน( กิจกรรมด าเนิน
งานมาตรฐานอาชีวอนามัย)
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

   4.1.4. ส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดีแบบองค์รวม
    - โครงการคลินิกไร้พุง(DPAC)
    - การให้บริการห้องออกก าลังกายแก่
เจ้าหน้าที่
    - การท าข้อตกลงร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพของเจ้าหน้าที่
     4.2. ภายนอกอาคาร
       4.2.1. สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
       - หน่วยงานร่วมท ากิจกรรม - กลุ่มงานบริการ
Big-cleaning day ในวนัส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ด้านปฐมภมูิ
วนัส่ิงแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. ของทุกปี และ และองค์รวม
วนัส่ิงแวดล้อมโลก 5 ม.ิย. ของทุกปี - คณะกรรม 

การ ENV
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

      - มีการปรับภมูิทัศน์ ในรพ. เช่น งบลงทุน รพ.ล้ี - กลุ่มงานบริการ
การจัดสวน การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี 2563 ด้านปฐมภมูิ
จัดมุมพักผ่อนให้ผู้รับบริการ 30,000 และองค์รวม
    4.2.2. การจัดการน้ าเสีย
     - มีการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง
ประจ าวนัเบื้องต้นทั้งทางด้านกายภาพและ
ชีวภาพพร้อมกับแก้ไขปัญหาที่พบ
     - ซ่อมแซมบริเวณที่เก็บถังคลอรีน งบลงทุน รพ.ล้ี
และเคร่ืองเติมคลอรีนเพื่อป้องกันแสงแดดและ ปี 2563
ฝนสาดได้แก่บ่อบ าบัดน้ าเสียที่ 1 และ 2 6,000
     - ซ่อมแซมบริเวณที่เก็บเคร่ืองปั๊มเติม งบลงทุน รพ.ล้ี
อากาศเพื่อป้องกันแสงแดดและฝนสาด ปี 2563
ได้แก่บ่อบ าบัดน้ าเสียที่ 1 และ 2 6,000
    4.2.3. การควบคุมแหล่งเพาะพันธุลู์กน้ า ต.ต.62-ก.ย.63
ยุงลาย
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

     - ส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงพยาบาล
ทุกสัปดาห์ 
     - ส่งรายงานส ารวจลูกน้ ายุงลายใน
โรงพยาบาลทุกพฤหัสบดี
     - สรุปค่า CI และจัดท ารายงานทุกเดือน
5.N:Nutrition(การจัดการสุขาภบิาลอาหาร ต.ต.62-ก.ย.63 - กลุ่มงานบริการ
และการจัดการน้ าบรโิภคในโรงพยาบาล) ด้านปฐมภมูิ
     5.1. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน และองค์รวม
โรงพยาบาล/ร้านอาหารในโรงพยาบาล - นักโภชนาการ
     - ส ารวจมาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร ม.ีค.63 ,ก.ย.63
โรงครัว/ร้านอาหารทุก 6 เดือน พร้อมหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ
     - ตรวจแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทดสอบ ต.ค.62-ก.ย.63  - ค่าวสัดุวทิยา-
ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.13 ใน ศาสตร์ตามแผน
โรงพยาบาลเดือนละ 1 คร้ัง งบประมาณ
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

     - ตรวจแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทดสอบ ม.ค.63,พ.ค.63 รายจ่าย รพ.ล้ี
ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.13 ร้าน ก.ย.63
อาหารในโรงพยาบาลทุก 3 เดือน
     - ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด ต.ค.62-ก.ย.63 ชุดทดสอบหา
ทุกเดือน ได้แก่สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารปนเปื้อน
สารฟอร์มาลิน และสารกันราทุกเดือน สารบอแรกซ์2ชุด

สารฟอกขาว2ชุด
สารกันรา 2 ชุด

สารฟอร์มาลิน 
20 ชุด เป็นเงิน

     5.2. การจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล 5,000
     - ตรวจแบคทีเรียในน้ า โดยใช้ชุดทดสอบ ต.ต.62-ก.ย.63  -ค่าวสัดุวทิยา-
ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 เดือนละ ศาสตร์ตามแผน
1 คร้ัง งบประมาณ
     5.3. ด าเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาล รายจ่าย รพ.ล้ี
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

อาหารปลอดภยัร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
     - ตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบที่น ามาปรุง ต.ต.62-ก.ย.63
ประกอบอาหารและอาหารแปรรูปตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั
     - ตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้าง ชุดทดสอบหายา
ในวตัถุดิบที่น ามาปรุงประกอบอาหารและ ฆา่แมลงจ านวน 
แปรรูปอาหารเดือนละ1คร้ังโดยใช้ชุดทดสอบ 3 ชุด x 1,200
หายาฆา่แมลง(กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต) 3,600
    - ตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้าง ต.ต.62-ก.ย.63
ในวตัถุดิบที่น ามาปรุงประกอบอาหารและ
แปรรูปอาหารโดยส่งตรวจกับหน่วยเคล่ือนที่
เพื่อความปลอดภยัด้านอาหาร
(Mobile Unit) ปีละ 2 คร้ัง
   - ประสาน สสจ.และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในการจัดท าแผนเฝ้าระวงัตรวจสอบคุรภาพ
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
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วตัถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร
   -จัดท าเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือน
   - ประสานหน่วยงานที่ได้รับรองด้านการ
เกษตรเข้าเสนอราคาด้วยตนเอง
   - จัดตลาด GREEN Market เดือนละ1คร้ัง
โดยเน้นเจ้าหน้าที่/ประชาชน มีส่วนร่วม
6.สรา้งเครอืขา่ยการพัฒนา GREEN ลงสู่ ธ.ค.62-ก.ย.63
ชมุชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community
   6.1 ส่ือสาร ชี้แจงการด าเนินงานต่อ มีหมู่บ้านต้นแบบ 2  ค่าอาหารวา่ง
ผู้น าชุมชน หมู่บ้าน พร้อมเคร่ืองด่ืม

และอาหาร
กลางวนั 60 คน 
 x 120 บ.เป็นเงิน

          6.2 สร้างนวตักรรม GREEN 7,200
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เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมเอ้ือตอ่การสรา้งสุขภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ยัง่ยืน  บูรณาการความรว่มมอืทุกภาคส่วน

7. ด าเนินการตามมาตรฐานการจัดบรกิาร ค่าวสัดุอุปกรณ์
อาชวีอนามยัและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 10,000

8. กิจกรรมประเมนิงานดา้นสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
 - ประสานงานคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกีย่วข้องในการเตรียมความพร้อม
 - ด าเนินการประเมินงานด้านส่ิงแวดล้อม ม.ค.63-ก.ย.63 3,600
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ร่วม รายละเอียด คือ
กับทีมอนามัยส่ิงแวดล้อม(หน่วยงานภายนอก)  ค่าอาหารวา่ง
และคณะกรรมการ พร้อมเคร่ืองด่ืม
GREEN & CLEAN Hospital และอาหารกลาง
 - สรุปผลการประเมินงานด้านส่ิงแวดล้อม วนั 30 คน 
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และ  x 120 บาท 
คืนข้อมูลให้รพ.ล้ี  = 3,600 บาท
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1 แผนงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต ตดิดาว
พัฒนามาตรฐานเกณฑ์ รพสต.ตดิดาว ปี 2563
พัฒนาหมวดที่1 การน าองค์กรและการจัดการดี เพื่อพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน 1.รพสต. ตค 62-กย63 สิรินาถ
1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรมีการท างาน โรงพ่ยาบาลล้ี ให้มีคุณภาพ โรงพยาบาลล้ี 1แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวต ตามมาตรฐาน เกณฑ์ของ คุณภาพ รพสต.ติดดาว
ระดับอ าเภอ (พชอ.)และระดับต าบล รพสต.ติดดาว  ป2ี563 คงสภาพ.รพสต ติดดาว
1.2 แผนกลยุทย์ด้านสุขภาพ ร้อยละ 100
 1.2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์
 1.2.2 การน ากลยุทธไ์ปปฏบิัติ
1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ
 1.3.1การจัดการการเงินและบัญชี ศูนย์สุขภาพ สิรภทัร
ชุมชน โรงพยาบาลล้ี นาตยา
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การเงิน  
การคลัง ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
 1.3.2 รพสต.มีการจัดสภาพแวดล้อม นาตยา
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เป้าประสงค์  ระบบการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ ( พชอ.) ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ การแพทย์ปฐมภมูใิห้ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์
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เป้าประสงค์  ระบบการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ ( พชอ.) ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ การแพทย์ปฐมภมูใิห้ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์

ภายนอกอาคาร
   1.3.2.1 การจัดการอาคาร สถานที่ 
สภาพแวดล้อม
1.สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ด าเนินการ
ตามมาตรฐาน 5 ส นาตยา
2.สภาพแวดล้อมภานในอาคาร ด าเนินการ
ตามมาตรฐาน 5ส

 2.1 ห้องท างาน (Back Office & Service)
 2.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์/เคร่ืองพิมพ์ สายอุปกรณ์ ศิริลักษณ์
ต่อพ่วงคอม พิวเตอร์/เคร่ืองพิมพ์ ต้องเก็บให้
ปลอดภยั และเป็นระเบียบ
 2.3 ตู้เก็บเอกสารและการเก็บเอกสาร
 2.4 โทรศัพท์
 2.5 นาฬิกา

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า27



ยุทธศาสตร ์1 PP&P  Excellence : ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ
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3.1รพสต.พัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วม
สาธารณะไทย ( HAS) ได้แก่ ความสอาด  นาตยา
Health : H
3.1.พื้นผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส่วม 
โถปัสสาวะ สะอาด
3.2.น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง 
ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาดอยูใ่น
สภาพดี ใช้งานได้
3.3.กระดาษฃ าระเพียงพอ ต่อการใช้งาน
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3.4.สบู่ล้างมือพร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้
บริการ
3.6.ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิดอยูใ่น
สภาพดีไม่ร่ัวซึมต้ังในบริเวณอ่างล้างมือหรือ
บริเวณใกล้เคียง
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3.7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกล่ินเหม็น
3.8.สภาพท่อระบายส่ิงปฏกิูลและถังเก็บกัก
ไม่ร่ัว แตก หรือช ารุด
3.9. จัดให้มีการท าความสะอาดและระบบการ
ควบคุมตรวจตราเป็นประจ า 
มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ฃัดเจน 

ภายนอกอาคาร
1 มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ท่ีดีแบบองค์รวม
2. มีกิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการ อาหาร
ปลอดภยัและผักปลอดสารพิษ
3. จัดให้มีบริการน้ าด่ืมสะอาดแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการ
4. ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย และใช้ประโยชน์
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จากมูลฝอยในชุมชน
5. ส่งเสริมการปลูก และบริโภคอาหาร
ปลอดสารพิษในชุมชน
 1.3.3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
ระบบบริการจากแม่ข่าย IT,IC,LAB,เภสัชกรรม 
และ RDU/คบส.
พัฒนาหมวดที่2การให้ความส าคัญกับประชากร
เป้าหมายชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิรินาถ
- มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
- มีแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา
 -ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด/
วางแผนงานกิจกรรมด้านสุขภาพ
- มีช่องทางการประสานงาน ภายในเครือข่าย 
และภายนอกเครือข่าย
- มีการน าข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน พัฒนาการ นาตยา
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จัดระบบบริการและความพึงพอใจที่ดีขึน้
- ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมเป็น
เจ้าของในการจัดการปัญหาสุขภาพที่ต่อเนื่อง 
และบูรณาการกับงานบริการอื่น
- สามารถเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหา
ส าคัญของพื้นที่ (OTOP)
พัฒนาหมวดที่3  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล สิรินาถ
- เร่ิมมีแนวทางหรือวธิกีาร ด าเนินการในการ
ดูแลพัฒนาและสร้างความพึงพอใจของบุคลากร 
เร่ิมวางแผน การใช้ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากรร่วมกันเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ของพื้นที่(OTOP)และการพัฒนาคุณภาพบริการ
- มีการขยายการด าเนินการตามแนวทางหรือ
วธิกีารในการดูแลพัฒนา และสร้างความ
พึงพอใจของบุคลากรเพิ่มขึน้ซ่ึงด าเนินการ
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ร่วมกันในการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร
ในบางประเด็นปัญกาส าคัญของพื้นที่ (OTOP)
หรือบางระบบของการพัฒนาคุณภาพบริการ
 - มีการด าเนินการตามแนวทางหรือวธิกีาร นันทวตัร
ดูแล พัฒนา สร้างความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่
จ าเป็นอย่างเป็นระบบ มีการจัดการทรัพยากร
และพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมตามบริบทและความจ าเป็นของพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาส าคัญของพื้นที่
(OTOP) และการพัฒนาคุณภาพบริการ
- มีการเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการดูแลพัฒนา สิรินาถ
สร้างความพึงพอใจ และความผูกพันของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทร่วมกัน มีการ
ปรับปรุง การจัดการทรัพยากร พัฒนาบุคลากร
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ให้เหมาะสมและมีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้
- บุคลากรมีความสุข ภมูิใจ รับรู้คุณค่า และ สิรินาถ
เกิดความผูกพันในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
บริการปฐมภมูิ มีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน
และมีการใช้ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผลให้
เกิดการแก้ไขปัญหาส าคัญของพื้นที(่OTOP) 
และการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างยัง่ยืน
พัฒนาหมวดที่4 การจัดระบบบริการครอบคลุม
ประเภทและประชากรทุกกลุ่มวยั จัดให้มีระบบ จินตนา
งานและกระบวมการบริการปฐมภมูิ สิรภทัร
ท่ีครอบคลุมการบริการที่สร้างคุณค่าแก่ผู้รับ สุภญิญา
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจีดให้มี นาตยา
กระบวนการสนับสนุนให้บริการดังกล่าวเพื่อให้ สิรินาถ
บรรลุผล และครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวยั อ านวยพร
1. มีฐานข้อมูลผู้รับบริการ ศิริลักษณ์
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2. มีช่องทางการเข้าถึงบริการ เชิงรุก เชิงรับ จนท.แผนไทย
 - มีช่องทางการส่ือสาร
 - มีโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - มีตารางการปฏบิัติงาน ตารางการการให้
บริการระบบจัดคิว
3.ระบบริการ
 - มี CPG รายบริการที่สนับสนุนจากแม่ข่าย 
 - มีระบบรับ - ส่ง
 - มีเคร่ืองมือที่สอดคล้องกับบริการ (การบ ารุง 
รักษา หมุนเวยีน)
4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ 
และเคร่ืองมือในการให้บริการ
5.การบันทึกข้อมูล
 - การบันทึกข้มูลที่ให้บริการในเวชระเบียน
 - การบันทึกFamily Folder ครบถ้วนสมบูรณ์
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ตามมาตรฐาน
4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาส าคัญของพื้นที่
4.2 การบริการในสถานบริการ(บทบาท
เจ้าหน้าที)่
4.3 การบริการในชุมชน
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย
4.5 ระบบสนับสนุนบริการ
 4.5.1 ระบบข้อมุลสารสนเทศด้านสุขภาพ
 4.5.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) จินตนา
 4.5.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้อง
ปฏบิัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข(LAB) สิรภทัร
พัฒนาหมวดที่5  ผลลัพธต์ามตัวชี้วดั
5.1 บทบาทของบุคลและครอบครัวในการดูแล
ตนเอง (Self care)
5.2 ผลลัพธต์ามตัวชี้วดั (KPI)
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 5.2.1 ตัวชี้วดัพื้นที่ก าหนดเกีย่วกับ OTOP
(ตามบริบทของพื้นที่ก าหนด)
 5.2.2 ตัวชี้วดักระทรวง (จากHDC)
 5.2.3 ประชาชนได้อะไรจาก รพ.สต.ติดดาว
(สอบถามประชาชนในพื้นที่)
5.3 นวตักรรม งานวจิัย การจัดการองค์ความรู้
 5.3.1 การปฏบิัติเพื่อแก้ไขปัญกหาจากการ
จัดการองค์ความรู้ เช่น CQI R2R นวตักรรม 
งานวจิัย
 5.3.2 มีผลลัพธจ์ากการด าเนินงานของ CQI 
R2R นวตักรรม งานวจิัย และเผยแพร่แนวทาง
ปฏบัติจากการจัดการความรู้สู่ชุมชนเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
 5.3.3 การใช้ประโยชน์จาก CQI R2R 
นวตักรรม งานวจิัย จนน าไปสู่การดูแลตนเองได้
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 พัฒนาระบบการดแูลรกัษาผู้ป่วย NCD
1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างาน 1.ผู้ป่วยสามารถปฎบิัติตน 1. ประชากรที่เป็น 1.ร้อยละ 80  ของผู้ป่วย ต.ค.62-ก.ย.63 (pcu)
2.จัดเตรียมงานคลินิค NCD พุธ ที่1และ ในการด ารงชีวติประจ าวนั โรคความโรค เบาหวานและความดันโลหิต สุภญิญา
3 ของเดือน ที่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ความดันโลหิตสูง สูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วย 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย และโรคเบาหวาน สามารถปฎบิัติตนในการ
ความดันโลหิตสูงในด้านสุขภาพ ปรับเปล่ียน มีการปรับเปล่ียน พฤติกรรม  ในเขต PCU ด ารงชีวติประจ าวนัที่ไม่เกิด
พฤติกรรม สุขภาพ 3 อ 2ส.ในคลินิก NCD สุภาพตาม 3 อ. 2 ส.  จ านวน 1987 ราย ภาวะแทรกซ้อน
4.ด าเนินการให้บริการตรวจตามคลินิก NCD 3.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและ 2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการ
5. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมการ ความดันโลหิตสูงมีความรู้ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส. ด้านสุขภาพและสามารถ สุขภาพ 3อ.2ส.ที่สอดคล้อง
6. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การปรับเปล่ียน ปฎบิัติตนในการด ารงชีวติ กับวถิีชุมชน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ. 2ส. ส าหรับกลุ่ม ประจ าวนั 3.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย
ผู้ป่วย เบาหวานและผู้ป่วยความ

ดันโลหิตสูง มีความรู้และ
สามารถปฎบิัติตัวได้

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

เป้าประสงค์  ระบบการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพที่มคุีณภาพตามมาตรฐาน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงาน pcc
1.จัดการสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคลินิค 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ประชาชนและทีม 1.คลินิกหมอครอบครัว ตค62-กย63 436,846.23 นพ วศิรุต 
หมอครอบครัว (Primary care cluster) ศูนย์ ศักยภาพในการพัฒนาระบบ สุขภาพในเครือข่าย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไตรมาส1ตค-ธค62 ศรีพยัคฆ์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลล้ี  โดยมีรายละเอียด บริการให้ได้มีคุณภาพและได้ ของศูนย์สุขภาพ 160,000 สิรินาถ 
ดังนี้ มาตรฐานหน่วยบริการงาน ชุมชนโรงพยาบาลล้ี ไตรมาส2มค-มีค63 ค าใจหนัก
1.1.งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  5 กลุ่มวยั คลินิกหมอครอบครัว 140,000
ดูแลต้ังแต่ต้ังครรภ ์วยัทารก วยัเด็กนักเรียน 2.เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการ ไตรมาส2เมย-มิย63
วยัท างานและวยัสูงอายุ รับบริการคลินิคหมอ 36,846.23
1.2 งานป้องกันโรค ครอบครัว (Primary care 
 -การให้สุขศึกษาป้องกันควบคุมโรคทางระบาด cluster) ที่มีความสะดวก
วทิยา รวดเร็ว มีคุณภาพในการให้
1.3 งานรักษาพยาบาลและส่งต่อ ทั้งเชิงรับใน บริการด้านสุขภาพ สนับสนุนงบ
ที่ต้ังคลินิกหมอครอบครัวและเชิงรุกให้บริการ ประมาณจากกอง
ที่บ้าน และในชุมชนการให้บริการผู้ป่วยนอก ทุนหลัก ประกัน
-การให้บริการฉุกเฉิน สุขภาพแห่งชาติ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

เป้าประสงค์  ระบบการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ ( พชอ.) ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครวั ที่มปีระสิทธิภาพ
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
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เป้าประสงค์  ระบบการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ ( พชอ.) ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครวั ที่มปีระสิทธิภาพ

 -การให้บริการตรวจโรคโดยแพทย์เวชศาสตร์ คลินิกหมอ
ครอบครัว ครอบครัว (PCC)
-การให้บริการจ่ายยาและเวชภณัฑ์
-การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน
1.4 งานฟื้นฟูสภาพ 
-ให้บริการผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัด
    จัดระบบการติดต่อส่ือสาร โดยใช้ช่องทาง
เช่น โทรศัพท์ LINE หรือ face book เพิ่อให้
การติดต่อส่ือสารระหวา่งประชาชน ทีมหมอ
ครอบครัว อสม. และเครือข่ายสุขภาพ ให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงการบริการ
อย่างมีประสิทธภิาพ 
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
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เป้าประสงค์  ระบบการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ ( พชอ.) ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครวั ที่มปีระสิทธิภาพ

2 พัฒนาศักยภาพ Pcc /พัฒนาบุคลากร 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ศูนย์สุขภาพชุมชน 1.คลินิกหมอครอบครัว ตค62-กย63
1.1 จัดการด าเนินงานพัฒนาคลินิกหมอ ความรู้ และศักยภาพในการ โรงพยาบาลล้ี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวของศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ล้ี พัฒนาระบบบริการให้มี
จังหวดัล าพูน ต าบลล้ี อ าเภอล้ี คุณภาพมาตรฐานหน่วย
1.2 จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณะ บริการ
กรรมการทีมหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชน 2.เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ร.พ ล้ี ปีละ 1 คร้ัง ในหน่วยบริการให้
1.3  พัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขดภพาให้ ประสิทธภิาพ
เชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น 3.พัฒนาระบบข้อมูลด้าน
1.4 ส่ือสาร ประชาสัมพันธ ์นโยบาย/สร้าง สุขภาพให้เฃ่ือมโยงกับข้อมูล 
ความเข้าใจแก่บุคคลากรและประชาชาฃน ของหน่วยงานอื่น 
1.5 พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน อสม.หมอประจ าบ้าน
ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับทีม
หมอครอบครัว
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เป้าประสงค์  ระบบการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ ( พชอ.) ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครวั ที่มปีระสิทธิภาพ

1.7 ส่งเสริม สนับสนุน อสม.หมอประจ าบ้าน
ในการจัดบริการสุขภาพในชุมชน รายงานผล
การปฏบิัติงานให้ รพสต.เพื่อให้เข้าสู่ฐานข้อมูล 
Thaiphc.netและรายงานผ่าน app smart 
อสม.และ อสมใช้เคร่ืองส่ือสารทางการแพทย์
ในการให้บริการในชุมชน 
1.8 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

5 บรกิารอาหารให้ถูกโรค  ถูกคน 1. เพื่อผู้ป่วยได้รับอาหาร ผู้ป่วยใน อัตราผู้ป่วยได้รับอาหาร ต.ค.62-ก.ย.63 - โภชนาการ
ถูกประเภท ตรงตามค าส่ังแพทย์และ ถูกโรค ถูกคน ถูกประเภท รัชดา เปี้ยฝ้ัน
1. ประสานข้อมูลอาหารกับหน่วยงาน ถูกต้องตามแผนการรักษา ร้อยละ 80
ท่ีเกีย่วข้อง
2. รวบรวมยอดอาหาร 2.  เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความ
3. ตรวจสอบอาหารก่อนส่งให้กับผู้ป่วย มั่นใจในการกินอาหารที่
4. ตรวจสอบอาหารหลังส่งให้กับผู้ป่วย ถูกต้องกับอาการของโรค

ที่เป็นอยู่

6 พัฒนาศักยภาพในผู้ปฏบิัตงิานโภชนาการ 1. เพื่อให้ผู้ปฏบิัติมีทักษะใน ผู้ปฏบิัติงานครัว อัตราของผู้ปฏบิัติงาน ต.ค.62 - ก.ย.63 - โภชนาการ
1. อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา การประกอบอาหารให้ถูก โภชนาการมีความรู้และ รัชดา เปี้ยฝ้ัน

 - สุขาภบิาลอาหาร หลักโภชนาการและถูกหลัก ทักษะในการปฏบิัติงาน
 - อาหารในโรงพยาบาล สุขาภบิาล เพิ่มขึน้ ลดความผิดพลาด

2. สรุปผลการด าเนินงาน ที่เกิดขึน้ในหน่วยงาน 
ร้อยละ 80

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

เป้าประสงค์    ประชาชนทุกกลุ่มวัยมคุีณภาพชวีิตที่ดี
กลยุทธ์       ประชาชนมปีัญหาสุขภาพลดลง  

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า42



ยุทธศาสตร ์1 PP&P  Excellence : ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

เป้าประสงค์    ประชาชนทุกกลุ่มวัยมคุีณภาพชวีิตที่ดี
กลยุทธ์       ประชาชนมปีัญหาสุขภาพลดลง  

1 กิจกรรมให้ความรู้ดา้นโภชนบ าบัด 1.เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่มา ผู้ป่วยและญาติที่ อัตราผู้ป่วยและญาติที่มา ต.ค.62- ก.ย.63 - นักโภชนาการ
แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั รับบริการในโรงพยาบาลมี มารับบริการ รับบริการในโรงพยาบาลมี รัชดา เปี้ยฝ้ัน
1.  ให้ความรู้ด้านโภชนบ าบัดผู้ป่วย ความรู้และความเข้าใจใน ความรู้และความเข้าใจใน
ปอดอุดกัน้เร้ือรัง(ทุกวนัจันทร์ 1 และ 2 การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
ของเดือน) และเหมาะสมกับโรคเร้ือรัง และเหมาะสมกับ      
2. ให้ความรู้ด้านโภชนบ าบัดหญิงต้ังครรภ ์ 2.เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่มา โรคที่เป็นอยู ่ร้อยละ 80
(ทุกวนัอังคารบ่าย) รับบริการมีแนวทางและ
3.  ให้ความรู้ด้านโภชนบ าบัดผู้ป่วย หลักปฏบิัติของตนเองในการ
โรคเบาหวาน (ทุกวนัพุธ) มีสุขภาพที่ดีอย่างยัง่ยืน
4. ให้ความรู้ด้านโภชนบ าบัดผู้ป่วยโรคไต
(ทุกวนัพฤหัสบดีที่ 3 และ4 ของเดือน)
5.ให้ความรู้ด้านโภชนบ าบัดผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง (ทุกวนัศุกร์ที่ 3 และ 4 
ของเดือน)

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า43



ยุทธศาสตร ์1 PP&P  Excellence : ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

เป้าประสงค์    ประชาชนทุกกลุ่มวัยมคุีณภาพชวีิตที่ดี
กลยุทธ์       ประชาชนมปีัญหาสุขภาพลดลง  

3 กิจกรรมลดพุง ลดโรค 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 1.กลุ่มเป้าหมายมีรอบเอว ต.ค.62 -ก.ย.63 นักโภชนาการ
1.ประสานทีมคลินิกโรคเร้ือรังเพื่อคัดกรอง ความรู้เร่ืองการรับประทาน ลดลง ร้อยละ 80 รัชดา เปี้ยฝ้ัน

ผู้ป่วยส่งเข้าพบนักโภชนาการ อาหาร 2.กลุ่มเป้าหมายมีน้ าหนัก
2. ให้ความรู้ด้านโภชนบ าบัดผู้ป่วย 2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลด ลดลงร้อยละ 80
  2.1 ให้ความรู้เร่ืองการเลือกรับประทาน การเจ็บป่วยจากโรคอ้วน
อาหารแก่กลุ่มเส่ียงที่มีรอบเอวเกิน โดยใช้ ลงพุงและโรคไม่ติดต่อ
แผ่นพับ
  2.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้การรับประทาน
อาหารที่ถูกต้องแก่กลุ่มเส่ียงที่มีรอบเอวเกิน
โดยใช้โมเดลอาหาร
  2.3 ฝึกทักษะการเลือกรับประทานอาหาร
แก่กลุ่มเส่ียงที่มีรอบเอวเกิน 

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า44



ยุทธศาสตร ์1 PP&P  Excellence : ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

เป้าประสงค์    ประชาชนทุกกลุ่มวัยมคุีณภาพชวีิตที่ดี
กลยุทธ์       ประชาชนมปีัญหาสุขภาพลดลง  

2 กิจกรรมเยีย่มบ้านในชมุชนรว่มกับ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมี ผู้ป่วยติดเตียงและ ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยและ ต.ค.62 - ก.ย.63 นักโภชนาการ
ทีมหมอครอบครวั แนวทางและหลักปฏบิัติของ ญาติ ญาติและความเข้าใจเกีย่ว รัชดา เปี้ยฝ้ัน

ตนเองในการมีสุขภาพที่ดี กับอาหารบ าบัดโรคเพิ่มขึน้
1. ประสานทีมหมอครอบครัวเพื่อเตรียม อย่างยัง่ยืน และสามารถปฏบิัติที่บ้าน

ความพร้อมก่อนออกชุมชน 2. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ เองได้
2. ออกติดตามร่วมกับทีมหมอครอบครัว มารับบริการในโรงพยาบาล

เพื่อให้สุขศึกษา ทุกวนัศุกร์ (ศุกร์ที่ 1 และ 2 มีความรู้และความเข้าใจใน
ของเดือน) การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง

- ให้ความรู้เร่ืองโภชนบ าบัด และเหมาะสมกับโรคเร้ือรัง
- บันทึกข้อมูล
3. สรุปกิจกรรมการด าเนินงาน

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า45



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการสวนย่อมสมนุไพรเพ่ือการเรยีนรู้  - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 1. พื้นที่วา่งรอบ  จากจ านวนผู้เข้าชม ม.ค.-63 6,000 สุภาวดี
กิจกรรม  - เพื่อภมูิทัศน์ร่มร่ืน อาคารแพทย์ และผู้รับบริการ 30 กย.63  -ค่าต้นสมุนไพร 
*ติดต้ังระบบเสียงด้านหน้า สวยงาม แผนไทย 50 ต้น*50 บาท
เพื่อประชาสัมพันธเ์สียงตามสายได้ทั่วถึง เป็นเงิน 2500
*เพิ่มต้นสมุนไพรในสวนย่อมและพื้นที่  -ค่าดิน 30 ถุง*
รอบอาคาร 40 บาท
*พัฒนาปรับเปล่ียนรูปแบบให้สวยงามเสมอ เป็นเงิน 1200 
*ปรับเปล่ียนดินให้ต้นสมุนไพร  -ค่าอุปกรณ์

ตกแต่งและค่า
จ้างเหมา2300บ.

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  ระบบสนับสนุนการจัดบรกิารแพทย์ทางเลือกให้มคุีณภาพ
กลยุทธ์  ระบบสนับสนุนการจัดบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหน่วยบรกิารสุขภาพทุกระดบั

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า46



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  ระบบสนับสนุนการจัดบรกิารแพทย์ทางเลือกให้มคุีณภาพ
กลยุทธ์  ระบบสนับสนุนการจัดบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหน่วยบรกิารสุขภาพทุกระดบั

2 โครงการปฏบิัตธิรรมเสรมิคุณภาพชวีิต 1.เพื่อให้ได้รับความรู้ความ เครือข่ายแพทย์แผน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 พ.ค. 63 - 32,400 สุภาวดี
กายจิตแจ่มใส เข้าใจในหลักธรรมค าสอน ไทยกลุ่มหมอบื้นบ้าน ศูนย์สมาธบิ าบัด 30 กย.63 1. ค่าอาหารเช้า 

ของพระพุทธศาสนาดียิง่ขึน้ จนท.โรงพยาบาลล้ี จากกรมพัฒนาแพทย์ อาหารกลางวนั 
และสามารถน ามาปรับใช้ใน และผู้สนใจทั่วไป แผนไทย อาหารวา่งวนัละ
การด าเนินชีวติประจ าวนั จ านวน 60 คน 2 มื้อ(60*120*
รวมถึงชีวติการท างานได้ 3=21600)
2.เพื่อปฎบิัติธรรมฝึกจิต 2.ค่าวทิยากร 6*
ภาวนาตามหลักพระพุทธ 600*3=10,800 
ศาสนาได้
3.เพือเป็นการผ่อนคลายกาย
และจิตจากความเครียด
4.เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี
ในการอยูร่่วมกันมีจิตใจ
เกือ้กูล สงบร่มเย็น

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า47



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  ระบบสนับสนุนการจัดบรกิารแพทย์ทางเลือกให้มคุีณภาพ
กลยุทธ์  ระบบสนับสนุนการจัดบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหน่วยบรกิารสุขภาพทุกระดบั

3 โครงการ อบรมฟ้ืนฟูความรู้ดา้นการนวด 1.เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เครือข่ายสถานบริการ  มค. 63 - 13,800 สุภาวดี
และสืบสานภมูปิัญญาพ้ืนบ้าน ด้านการนวดไทย เจ้าหน้าที่ผู้ปฎบิัติงาน ผ่านเกณฑ์ประเมิน 30 กย.63  -ค่าอาหารกลาง

2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน ในศสช. ล้ีและเครือข่าย มาตรฐานจากกรมพัฒนา วนัและอาหารวา่ง
ภมูิปัญญาพื้นบ้าน บริการในเขตอ าเภอล้ี แพทย์แผนไทย 2 มื้อ (30*120*3)

จ านวน 3 วนั  = 10800บาท
 -ค่าวทิยากร
ชั่วโมงละ 600บ.
*5 ชั่วโมง*1วนั
เป็นเงิน 3000 บ.

4 การรมยาสมนุไพรในผู้ป่วยโรคภมูแิพ้/หวัด 1.เพื่อเพิ่มการใช้ยาสมุนไพร กลุ่มผู้ปุวยที่มีอาการ ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน  มค. 63 - 5,000 จิรนันท์
2.เพื่อลดการใช้ยาแผน คัดจมูก จ านวน 50 คน ร้อยละ 60 30 กย.63  -ค่ายาสมุนไพร
ปัจจุบัน 3,000

 -อุปกรณ์เช่น
หม้อกาละมัง ผ้า
คลุมรมยา 2,000
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

61 โครงการอบรมสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ เพื่อแก้ไขปัญหาการฆา่ตัว ผู้เคยพยายามฆา่  -อัตราการฆา่ตัวตาย ต.ค.62-ก.ย.63 17,600 รัชฎาพร /
ทางใจของผู้เคยพยายามฆ่าตวัและผู้ดแูล ตายส าเร็จในพื้นที่ ตัวตาย,ผู้ดูแลและ ส าเร็จลดลง งานจิตเวช
กิจกรรม กลุ่มเส่ียงฆา่ตัวตาย ร้อยละ 5 (ค่าอาหาร
1. อบรมให้ความรู้ และทักษะการจัดการ จ านวน 80 คน อัตราการฆา่ตัวตายซ้ า กลางวนั อาหาร
ความเครียดแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว ส าเร็จ = 0 วา่ง พร้อม
2.สร้างเครือข่ายครอบครัวในการเฝ้าระวงั  -อัตราการติดตามเยีย่มผู้ เคร่ืองด่ืม 120บ
และส่งต่อ เคยพยายามฆา่ตัวตาย *80 คน=9,600
3. อบรมให้ความรู้สัญญาณเตือนการฆา่ตัว อย่างน้อย 2คร้ัง/ปี  -ค่าพาหนะ
ตาย และทักษะการดูแลจิตใจเบื้องต้น  -อัตราการเข้าถึงบริการ เดินทาง 80คน 
4.สรุป ติดตาม ประเมินผล โรคซึมเศร้า ร้อยละ 55  = 8,000 บาท

62 โครงการ ชมุชนรว่มใจ ห่างไกลสุรา เพื่อแก้ไขปัญหาสุราในพื้นที่ แกนน าชุมชน/ อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ ต.ค.62-ก.ย.63 25,000 รัชฎาพร /
กิจกรรม เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ครอบครัวผู้ที่ด่ืมสุรา ในผู้ติดสุรา ลดลงร้อยละ50  -ค่าอาหารกลาง งานจิตเวช
1. อบรมให้ความรู้แก่แกนน า/ครอบครัว ฆา่ตัวตาย  และลดความ  จ านวน 100 คน อัตราการเข้าถึงบริการของ วนั อาหารวา่ง 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความ รุนแรงในครอบครัว ผู้ด่ืมสุราร้อยละ 20 พร้อมเคร่ืองด่ืม 
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สามารถในการเฝ้าระวงัและส่งต่อ 120บ*100 คน
3.เวทีชุมชน ร่วมกันก าหนดมาตรการทาง  = 12,000 บาท
สังคมของชุมชน  -ค่าพาหนะเดิน
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวงั ดูแลในชุมชน ทาง 100คน 
5.สรุป ติดตาม ประเมินผล  = 10,000 บาท

 -ค่า วสัดุการ
อบรม เช่น 
ปากกา สมุด 
แฟ้มพลาสติก 
กระดาษ  4A ฯ 
 = 3,000 บาท
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63 โครงการอบรมส่งเสรมิและพัฒนา EQ และ  -เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแล ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาอัตราการเข้าถึงบริการเด็ก ต.ค.62-ก.ย.63 19,800 งานจิตเวช
IQ ดว้ยสายใยครอบครวั เด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตของ สุขภาพจิต/เด็กสมาธส้ัิน ที่มีปัญหาสุขภาพจิต/เด็ก  -ค่าอาหารกลาง
1. อบรมให้ความรู้ และทักษะการดูแลส่งเสริม ผู้ปกครอง จ านวน 90 คน สมาธส้ัิน/ออทิสติก เพิ่มขึน้ วนั อาหารวา่ง 
EQ และ IQ แก่ผู้ปกครอง/ครอบครัว  -เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 10 พร้อมเคร่ืองด่ืม 
2.สร้างเครือข่ายครอบครัวในการดูแล ของเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต 120บ.*90 คน
และส่งต่อ  = 10,800 บาท
3. อบรมให้ความรู้ และทักษะการจัดการ  -ค่าพาหนะเดิน
ความเครียด แลกเปล่ียนเรียนรู้ การดูแลเด็ก ทาง 90คน 
ที่มีปัญหาจิตเวช  = 9,000 บาท
4.สรุป ติดตาม ประเมินผล
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66 โครงการส่งเสรมิสถานบรกิารสุขภาพที่ - เพื่อให้บุคลากร รพ.ล้ี มี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  - บุคลากร รพ.ล้ี มี ต.ค.62-ก.ย.63 10,000 พิกุล
ปราศจาคการตตีราและเลือกปฏบิัตเิก่ียวกับ ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ รพ.ล้ี จ านวน 100 คน ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
เอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก ปี 2562 ตีตราและเลือกปฏบิัติต่อการ ตีตราและเลือกปฏบิัติต่อการ

อยูร่่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี อยูร่่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และกลุ่มประชากรหลัก และกลุ่มประชากรหลัก
- เพื่อให้ได้แนวปฏบิัติส าหรับ - มีแนวปฏบิัติในสถาน
สถานบริการสุขภาพในการ บริการสุขภาพในการป้องกัน
ป้องกันและลดการตีตราและ และลดการตีตรา
การเลือกปฏบิัติในสถาน
บริการสุขภาพ
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65 โครงการ การส่งเสรมิคุณค่าผู้ป่วย   1.เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรัง  ผู้ป่วยจิตเวช 18  - ร้อยละ 80 ของผู้  ต.ค. 62 45,000 งานจิตเวช
จิตเวชเรื้อรงัอ าเภอลี้ ปี 2562 (งวดที่ 2) ได้รับการดูแลต่อเนื่อง และมี  คน ,ผู้ดูแล90คน เข้าร่วมกิจกรรม มี ถึง เม.ย.63 กิจกรรมที่ 1 กลุ่มการ
ขัน้เตรียมการ คุณภาพชีวติในชุมชน จนท.รพ.สต.อสม. ความรู้ที่ถูกต้อง อบรมเสริม พยาบาล
 - จัดท าโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ   2.เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรัง 60 คน เหมาะสม ทักษะในการดูแล
 - ประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง มีความรู้ และร่วมมือในการ รวม 168 คน  - ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้ป่วย19,800 บ.
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง รักษา ลดอาการก าเริบหรือ เข้าร่วมกิจกรรมมี   กิจกรรมที่ 2 
 - เตรียมวสัดุ เอกสารในการด าเนินกิจกรรม การกลับเป็นซ้ า ความพึงพอใจ อบรมเสริมทักษะ
ขัน้ด าเนินการ    3.เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลมี  จนท.เครือข่าย
 - กิจกรรมอบรมเสริมทักษะในการดูแลผู้ป่วย ความรู้และทักษะในการดูแล สุขภาพ13,200บ.
จิตเวชเร้ือรัง ผู้ป่วยโรคจิตเวชเร้ือรังได้ กิจกรรมที่ 3
 - กิจกรรมอบรมเพื่อการติดตาม อย่างเหมาะสม อบรมให้ความรู้
เยีย่มดูแลต่อเนื่อง     4.เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา สร้างเสริมทักษะ
 - กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะ การฆา่ตัวตายในผู้ป่วยจิตเวช สังคม 12,000บ.
         สังคมของผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรัง
    ขัน้ประเมินผล
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55 โครงการขยายระบบบรกิารฟอกไต เพื่อให้สามารถรองรับผู้ 1เคร่ืองฟอกไต4 เคร่ือง1.อัตราผู้ป่วยได้รับการ ก.พ.-ก.ย.63 (สนับสนุนจาก หน่วย
ป่วยในอ าเภอล้ีและใกล้ 2.ปรับปรุงสถานที่ ฟอกไต3 ค้ัรง/สัปดาห์ อบจ. ไตเทียม
เคียงที่มารับบริการ ให้ได้มาตรฐาน ร้อยละ80 2,000,000 สุภาภรณ์
ฟอกไตเพิ่มขึน้ 3.เพิ่มบุคลากร 2อยละของผู้ป่วยที่มี เงินบ ารุง

ค่าเฉล่ีย Kt/V < 1.8 โรงพยาบาล

 (ฟอก 2 คร้ัง/สัปดาห์ ) 500,000

น้อยกวา่20

2 โครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ พยาบาล 40 คน ความสมบูรณ์ของการ ม.ค.-ก.ย.63 9,600 อกพ.บริการ
ในการบันทึกทางการ บันทึกทางการพยาบาล *ค่าอาหาร NUR
พยาบาล มากกวา่ร้อยละ 80 กลางวนั&อาหาร สังวาล นิจญา
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วา่งพร้อมเคร่ือง
ด่ืม 40 คนๆละ 
120บาทเป็นเงิน
 4,800 บาท
* ค่าวทิยากร 
8 ชม. *600 บ. 
เป็นเงิน 4,800 

3 ส่งจนท.รว่มอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรพยาบาลมีความรู้ใน หน่วยงานIPDชาย ร้อยละความส าเร็จของสถาน ม.ค.-ก.ย.63 งบ service plan อกพ.บริการ
การดแูลผู้ป่วย palliative care การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และหญิง บริการที่ด าเนินงานตาม pc imc ltc NUR

(palliative care) พยาบาล 20 คน ระบบการดูแลแบบประคับ สังวาล นิจญา
ประคองตามเกณฑ์ ระดับ 5

4 โครงการประเมนิคุณภาพการบรกิาร เพื่อพัฒนามาตรฐานบริการ 10 งาน งานการพยาบาล เม.ย.-ก.ย.63 3,600 คณะอนุ
พยาบาลแบบไขว้ พยาบาล/แนวทางปฏบิัติ 30 คน ในองค์กรพยาบาล ค่าอาหาร กรรมการบริการ

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้55



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  ระบบบรกิารสุขภาพ Service Plan ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยตาม Service Plan

ระบบประกันคุณภาพการ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 กลางวนัและ สังวาล นิจญา
พยาบาลผู้ป่วย อาหารวา่งพร้อม

เคร่ืองด่ืม30คนๆ
ละ 120บาท*1วนั
3,600 บาท

5 ทบทวนมาตรฐานการปฏบิัตกิารพยาบาล เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมี ทุกหน่วยงาน ผู้ป่วยได้รับการดูแลตาม ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ใช้งบ คณะอนุ
มาตรฐาน เป็นไปในทิศทาง มาตรฐานมากกวา่ ประมาณ กรรมการบริการ

ร้อยละ 80 สังวาล นิจญา

6 nursing conference เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดู เดือนละคร้ัง * ไม่มีข้อร้องเรียน ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ใช้งบ คณะอนุ
ตามมาตรฐานเป็นไปตามทิศ * ไม่มีอุบัติการณ์ภาวะแทรก ประมาณ กรรมการบริการ
ทางเดียวกัน ซ้อนจากการดูแลผู้ป่วย สังวาล นิจญา

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้56



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  ระบบบรกิารสุขภาพ Service Plan ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยตาม Service Plan

*ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการเพิ่มขึน้
*จ านวนคร้ังที่ผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาซ้ าด้วยโรคและ
หรืออาการเดิมภายใน 
28 วนัหลังการจ าหน่าย

7 พัฒนาแนวปฏบิัตทิางการพยาบาล มีแนวปฏบัติฯ พยาบาล 20 คน *จ านวนคร้ังความผิดพลาด ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ใช้งบ คณะอนุ
การบริหารยา ในการจัดการเร่ือง ในการบริหารยาและสารน้ า ประมาณ กรรมการบริการ
pain management การบริหารยา *จ านวนการพลัดตกหกล้ม สังวาล นิจญา
fall risk  management pain management ตกเตียงของผู้ป่วย/ผู้ใช้

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้57



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  ระบบบรกิารสุขภาพ Service Plan ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยตาม Service Plan

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ fall risk  management บริการ
ประชุม 12 คร้ัง การป้องกันการเกิดแผลกดทับ *จ านวนคร้ังของการเกิด

แผลกดทับระดับ2-4 ใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด

8 ทบทวน warning sign เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ พยาบาล 20 คน *จ านวนคร้ังของการรักษา ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ใช้งบ คณะอนุ
warning sign แต่ละโรค ผิดคน/ผิดต าแหน่ง ประมาณ กรรมการบริการ

*จ านวนอุบัติการณ์การ สังวาล นิจญา
บาดเจ็บจากการเคล่ือนย้าย

9 2p safety เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ พยาบาล 20 คน *จ านวนคร้ังของการติดเชื้อ ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ใช้งบ คณะอนุ
ในการดูแลผู้ป่วยตามหลัก ในโรงพยาบาล ประมาณ กรรมการบริการ
2p safety *จ านวนคร้ังของการติดเชื้อ สังวาล นิจญา

ทางเดินปัสสาวะจากการ

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้58



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  ระบบบรกิารสุขภาพ Service Plan ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยตาม Service Plan

คาสายสวนปัสสาวะ

10 การเฝ้าระวังการตดิเชื้อครอบคลุม 1.เพื่อความปลอดภยัจากการ ทุกงาน 1.อัตราการติดเชื้อใน ม.ค.-ก.ย.63 อกพ.ICNUR
ผู้รบับรกิารและบุคลากร ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาล ถนอมจิตต์

2.ประสิทธภิาพการเฝ้าระวงั
การติดเชื้อ

11 ระบบการรายงานผลการเฝ้าระวัง 2.เพื่อให้ส่ิงแวดล้อมถูก ทุกงาน ม.ค.-ก.ย.63 อกพ.ICNUR
การตดิเชื้อ ประจ าเดอืน สุขลักษณะไม่เกิดการแพร่ ถนอมจิตต์

กระจายเชื้อ

12 ส ารวจความซุกในโรงพยาบาล Ward ประสิทธภิาพการเฝ้าระวงั ม.ีค.-63 อกพ.ICNUR
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ถนอมจิตต์

13 ทบทวนแนวทางปฏบิัต ิ การป้องกัน ต.ค.-ก.ย.63 อกพ.ICNUR

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้59



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  ระบบบรกิารสุขภาพ Service Plan ที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยตาม Service Plan

และควบคุมการตดิเชื้อ ถนอมจิตต์

14 การแจ้งเตอืนโรคตามฤดกูาล ทุกงาน ต.ค.-ก.ย.63 อกพ.ICNUR
ถนอมจิตต์

15 ตดิตามประเมนิผลการปฏบิัติ ทุกงาน อกพ.ICNUR
  ตามแนวทางที่ก าหนด ถนอมจิตต์

16 ประเมนิคุณภาพงาน IC งาน QA ม.ค.-63 อกพ.ICNUR
  ตามมาตรฐาน QA ถนอมจิตต์

1 เตรยีมพรอ้มดา้นอุปกรณป์้องกันตวั 1.เพื่อเตรียมสนับสนุน ทุกงาน 1.จ านวนอุปกรณ์ป้องกันตัว ต.ค.62-ก.ย.63   ICN NUR
เมื่อเกิดโรคอุบัตใิหมโ่รคอุบัตซ้ิ า อุปกรณ์ป้องกันตัว พร้อม มีจ านวนเพียงพอพร้อม ถนอมจิตต์

ใช้งาน ใช้งาน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการ การสรา้งเสรมิสมรรถนะนักสื่อสาร 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 1.กลุ่มนักเรียนจาก 1. นักส่ือสารชาติพันธุ์ ต.ค.62 -ก.ย.63 8,735 พิมพ์นารา 
ชาตพัินธุ ์กับ หลักประกันสุขภาพ ในระบบหลักประกันสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยต้ม มีความเข้าใจ เร่ืองสิทธหิลัก  -ค่าถ่ายเอกสาร บุญส่ง 
( สื่อบุคคลชนเผ่าปะกาเก่อญอ ) 2563 และ การท างานของศูนย์ ชัยยะวงศาอุปถัมภ ์ ประกันสุขภาพแห่งชาติ Pre&Post test กลุ่มงาน

บริการหลักประกันสุขภาพ จ านวน 20 คน ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90 55ชุดๆละ 2 บ. ประกันสุขภาพ
ในโรงพยาบาล ให้กับกลุ่ม 2.กลุ่มนักเรียนโรงเรียน 2. นักส่ือสารชาติพันธุ์ รวม 110 บาท
ชาติพันธุ(์ชนเผ่าปะกาเก่อญอ) นาทรายพิทยาคม20 คน แลกเปล่ียนองค์ความรู้  -ค่าถ่ายเอกสาร 
ในเขต อ.ล้ี 3.กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 8, 9, ที่ได้รับภายในห้องประชุมได้ ความรู้ในเร่ือง
2. เพื่อสร้างความรู้ความ 18, 21 และ 22  ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90 ศูนย์บริการหลัก
เข้าใจให้กับผู้รับบริการ ต.นาทราย หมู่บ้าน 3. กลุ่มนักส่ือสารชาติพันธุ ์ ประกันสุขภาพ
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ละ 3 คน รวม 15 คน ลงพื้นที่ปฏบิัติงานจริง ใน 55 ชุดๆละ 5 บ. 
3. เพื่อประชาสัมพันธข์้อมูล 4.กลุ่มตัวอย่างชาติพันธุ ์ เขตรับผิดชอบ รพ.สต. รวม 275 บาท
เกีย่วกับหลักประกันสุขภาพ ในเขตรับผิดชอบ ห้วยต้ม หมู่ที่ 8, 9, 18, 21  -แบบประเมิน
แห่งชาติ ให้ประชาชน รพ.สต.ห้วยต้ม หมู่ที่ และ 22 ต าบลนาทราย อ.ล้ี ความพึงพอใจ  
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 8, 9, 18, 21 และ 22 จ านวน5หมู่บ้านๆละ 20คน 100 ใบๆละ 1บ. 
ตระหนักถึงความส าคัญของ จ านวน 5 หมู่บ้านๆละ รวม 100 คน ได้ไม่ต่ ากวา่ รวม 100

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  สรา้งและบูรณาการนักสื่อสารในระบบบรกิารหลักประกันสุขภาพ
กลยุทธ์   สรา้งเสรมิสมรรถนะนักสื่อสารเป็นเลิศ
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  สรา้งและบูรณาการนักสื่อสารในระบบบรกิารหลักประกันสุขภาพ
กลยุทธ์   สรา้งเสรมิสมรรถนะนักสื่อสารเป็นเลิศ

การสร้างสุขภาวะของตนเอง 20 คน รวม 100 คน ร้อยละ 90  -ค่าเบี้ยเล้ียงทีม
และ คนรอบข้างอย่างยัง่ยืน 4. คณะท างานลงพื้นที่ ประเมิน 2 คน 
5. เพื่อเป็นการให้ความรู้ ประเมินองค์ความรู้ ความ 5คร้ังๆละ*120บ.
เชิงรุกในรูปแบบใหม่ เข้าใจ จากกลุ่มตัวอย่าง  รวม 1200 บาท
6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน (ผู้รับสาร)จากการสัมภาษณ์  -ค่าไวนิลขนาด 
มีส่วนร่วมในระบบหลัก สอบถามความรู้ ความเข้าใจ 1*3 เมตร 1 ผืน 
ประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง ที่ได้รับ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 * ผืนละ 450 บ. 
7.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน 5. คณะท างานลงพื้นที่ เพื่อ รวม 450 บาท
ระบบประกันสุขภาพ และ สอบถามความพึงพอใจใน  -ค่าอาหารกลาง
ศูนย์บริการหลักประกัน- การจัดท าโครงการ จากกลุ่ม วนั1มื้อๆละ*70บ
สุขภาพ ในโรงพยาบาล ตัวอย่าง ( ผู้รับสาร ) 55คน =3850บ.

 ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90  -ค่าอาหารวา่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม
2 มื้อๆละ* 25 บ
55 คน =2750บ

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า62



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  สรา้งและบูรณาการนักสื่อสารในระบบบรกิารหลักประกันสุขภาพ
กลยุทธ์   สรา้งเสรมิสมรรถนะนักสื่อสารเป็นเลิศ

1 โครงการบูรณาการศูนย์บรกิาร 1.เพื่อเป็นการบูรณาการ 1. ผู้สูงอายุ ในโรงเรียน 1.การบูรณาการงานร่วมกัน ต.ค.62-ก.ย.63 1,550 พิมพ์นารา
หลักประกันสุขภาพกับโรงเรยีนผู้สูงอายุ งานร่วมกันระหวา่งศูนย์ ผู้สูงอายุเทศบาล ต.วงัดิน ระหวา่งศูนย์บริการหลัก บุญส่ง 
(จามรวีิชชาลัย เทศบาลต าบลวังดนิ บริการหลักประกันสุขภาพ (จามรีวชิชาลัย เทศบาล ประกันสุขภาพ กับโรงเรียน เจ้าหน้าที่
อ.ลี้ จ.ล าพูน ) กับโรงเรียนผู้สูงอายุ จามรี ต าบลวงัดิน อ.ล้ีจ.ล าพูน) ผู้สูงอายุไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 กลุ่มงาน

วชิชาลัย ( เทศบาลต าบล 2. ประชาชนในเขต 2. ผู้สูงอายุได้รับการสร้าง ประกันสุขภาพ
วงัดิน อ.ล้ี จ.ล าพูน ) อ าเภอล้ี เสริมทักษะ ความรู้ ความ
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้เข้าใจใน 3. เข้าร่วมให้ความรู้กับ เข้าใจ ในระบบหลักประกัน
ระบบหลักประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุในโรงเรียน สุขภาพ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
และ การท างานของศูนย์ ผู้สูงอายุที่ท าการเปิด 3.เกิดการสร้างนวตักรรมใน
บริการหลักประกันสุขภาพ โรงเรียน เดือนละ 1 คร้ัง การจัดการเร่ืองร้องเรียน 
3.เพื่อเป็นการสร้างนวตักรรม ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
ในการจัดการเร่ืองร้องเรียน 4.ผู้สูงอายุสามารถประชา-
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุร่วมประชา- สัมพันธข์้อมูล เกีย่วกับหลัก
สัมพันธข์้อมูล เกีย่วกับหลัก ประกันสุขภาพได้ไม่ต่ ากวา่
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ ร้อยละ 80

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า63



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  สรา้งและบูรณาการนักสื่อสารในระบบบรกิารหลักประกันสุขภาพ
กลยุทธ์   สรา้งเสรมิสมรรถนะนักสื่อสารเป็นเลิศ

ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธ ิ 5.ประชาชนผู้รับบริการ 
หน้าที่ เกิดความพึงพอใจในระบบ
5.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน ประกันสุขภาพ และศูนย์
ระบบประกันสุขภาพและศูนย์ บริการหลักประกันสุขภาพ 
บริการหลักประกันสุขภาพ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
6.เพื่อน าข้อมูลสะท้อนกลับ 6.หน่วยบริการสามารถน า
จากผู้รับบริการทั้งในส่วน ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้รับ
ของ โรงเรียนผู้สูงอายุ และ บริการ มาแก้ไข , จัดการ
ภาคประชาชน กลับมาแก้ไข ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
จัดการอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิง่ขึน้

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า64



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

12 โครงการคลินิกบัตรทอง ปีงบประมาณ 2563 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อ าเภอล้ี และ อ าเภอใกล้ 1.ประชาชนในเขต อ.ล้ี และ ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ พิมพ์นารา 
ให้กับประชาชน ในเขต อ.ล้ี เคียง อ.ใกล้เคียง มีความรู้ ความ บุญส่ง 
และ อ าเภอใกล้เคียง 2.ออกอากาศสัปดาห์ละ เข้าใจเร่ืองระบบหลักประกัน กลุ่มงาน
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง (ทุกวนัพุธ เวลา สุขภาพไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ประกันสุขภาพ
ข้อมูล เกีย่วกับหลักประกัน- 15.00-16.00 น.) คล่ืนล้ี 2. ประชาชนตระหนักถึง
สุขภาพแห่งชาติ ให้ประชาชน มีสุข ความส าคัญของการสร้าง
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สุขภาวะของตนเอง
มีส่วนร่วมในระบบหลัก ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 99.50
ประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง 3.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
4.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน ส่วนร่วมไม่ต่ ากวา่ร้อยละ80
ระบบประกันสุขภาพ 4. ประชาชนเกิดความพึงพอ

ใจไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
5. ผู้ให้บริการสามารถน า
ข้อมูลมาแก้ไขจัดการ
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  สรา้งความรู้ความเขา้ใจในระบบหลักประกันสุขภาพ
กลยุทธ์   ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในระบบหลักประกันสุขภาพ

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า65



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

4 โครงการหมู่บ้านตน้แบบ ศูนย์บรกิาร 1. เพื่อเป็นศูนย์บริการนอก 1. ศูนย์บริการ 1. ศูนย์บริการหลักประกัน ต.ค.62 - ก.ย.63 3,130 พิมพ์นารา
หลักประกันสุขภาพนอกหน่วยบรกิาร หน่วยบริการ หลักประกันสุขภาพนอก สุขภาพนอกและในบูรณาการ บุญส่ง 
( บ้านน้ าบ่อน้อย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล าพูน ) 2. เพื่อเป็นทั้ง Customer หน่วยบริการ จ านวน ร่วมกันเพื่อการพัฒนางาน เจ้าหน้าที่

service และ Customer 1 แห่ง ในพื้นที่หมู่บ้าน ตามเกณฑ์ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ80 กลุ่มงาน
protection ของหมู่บ้าน น้ าบ่อน้อย ต.นาทราย 2.มีศูนย์ที่เป็นทั้งCustomer ประกันสุขภาพ
3. เพื่อมีบุคลากรในการรับ อ าเภอล้ี จังหวดัล าพูน service และ Customer
เร่ืองร้องเรียนต่างๆในเบื้องต้น 2. ประชาชนในเขต protection ของหมู่บ้าน 
4.เพื่อท าหน้าที่ประสานงาน หมู่บ้านน้ าบ่อน้อย ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
ระหวา่งผู้รับบริการและหน่วย  ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล าพูน 3. ศูนย์นอกหน่วยบริการ มี
บริการให้เกิดความเข้าใจ บุคลากรที่สามารถรับเร่ือง
5.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ และแก้ไขปัญหาเร่ืองร้อง
แก่ประชาชน เรียนต่างๆในเบื้องต้นได้ 
6.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
ตระหนัก ถึงความส าคัญของ 4. ประชาชนในหมู่บ้านมี
การสร้างสุขภาวะของตนเอง ความพึงพอใจต่อศูนย์บริการ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  สรา้งหมู่บ้านตน้แบบศูนย์บรกิารหลักประกันสุขภาพนอกหน่วยบรกิารที่มปีระสิทธิภาพ
กลยุทธ์   มหีมู่บ้านตน้แบบศูนย์บรกิารหลักประกันสุขภาพนอกหน่วยบรกิาร

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้66



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์2 Service Excellence :บรกิารเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  สรา้งหมู่บ้านตน้แบบศูนย์บรกิารหลักประกันสุขภาพนอกหน่วยบรกิารที่มปีระสิทธิภาพ
กลยุทธ์   มหีมู่บ้านตน้แบบศูนย์บรกิารหลักประกันสุขภาพนอกหน่วยบรกิาร

และคนรอบข้างอย่างยัง่ยืน ที่จัดต้ังขึน้ และ สามารถน า
ข้อมูลสะท้อนกลับมาแก้ไข 
จัดการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
5. ศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพนอกหน่วยบริการ
ส่งเสริมให้ประชาชนตระ
หนักถึงความส าคัญของการ
สร้างสุขภาวะของตนเองและ
คนรอบข้างอย่างยัง่ยืน 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
6.เป็นศูนย์บริการหลัก
ประกันสุขภาพนอกหน่วย
บริการที่ได้รับความไวว้างใจ 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้67



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

2 โครงการพัฒนางานการพัฒนางานดว้ย 1.เพื่อพัฒนางาน เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ 1.งานยานพาหนะมี มค.563-มิย. 63 20,200 จัดการทั่วไป
ระบบส านักงานอัตโนมตั ิ Back office ด้วยเทคโนโลยี จ านวน 15 คน โปรแกรมขอใช้รถบนเวป  1. ค่าอาหารกลาง
(Office Automation System : OAS) สมัยใหม่                     2.งานสารบรรณมีโปรแกรม วนั2วนัๆละ25คนๆ
 - โปรแกรมสารบรรณ 2.เพื่อให้การปฏบิัติงาน ใช้บนเวป        ละ 70บ.=3,500บ
 - โปรแกรมยานพาหนะ        สนับสนุนผู้รับบริการเป็นไป 3.ตารางนัดผู้บริหารมี 2.อาหารวา่งและ
 - โปรแกรมจองห้องประชุม    อย่างมีประสิทธภิาพ โปรแกรมใช้บนเวป        เคร่ืองด่ืม 2 วนัๆ 

ประสิทธผิล 4.งานห้องประชุมมี 25 คน*2มื้อๆละ 
โปรแกรมใช้บนเวป        25 บ. =2,500บ.
5.การคืนเงินยืมมีระบบ 2.ค่าตอบแทนวทิ-
เตือน electronic         ยากร2วนัๆ8ชม.ๆ
6.การคุมงบประมาณมี ละ600บ.=9,600บ
โปรแกรมควบคุมบนเวป   3. ค่าเดินทาง
7.การจัดท าเอกสารพัฒนา วทิยากร 3,000
ด้วยระบบ Qr code 4.ค่าที่พักวทิยากร

 2 คืน =1,600

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้68



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรประจ าปี 1.บุคลากรใหม่มีความรู้ บุคลากรที่เข้ารับการ บุคลากรทุกประเภทมี ตค 62 - กย 63 5,500 กลุ่มงานการ
ความเข้าใจ สิทธสิวสัดิการ บรรจุที่ไม่ได้ผ่านการ ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ  -ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป
ตนเอง              ปฐมนิเทศของ สวสัดิการ และระเบียบวนิัย วนัและอาหาร
2. บุคลากรมีความรู้ความ เครือข่ายบริการ หลังผ่านการอบรม วา่ง40คนๆละ
เข้าใจในเร่ืองระเบียบวนิัย สาธารณสุขอ าเภอล้ี ร้อยละ 80 100บ.จ านวน
ข้าราชการ  30 คน เงิน 4,000 บาท

ค่าวสัดุส านักงาน
 1,500 บาท

4 โครงการอบรมงานสารบรรณ 1.บุคลากรเครือข่ายบริการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม ตค 62 - กย 63 10,000 กลุ่มงานการ
สาธารณสุขอ าเภอล้ีมีความรู้ สสอ.ล้ี   15 คน มีความรู้ความเข้าใจในระบบ   -ค่าอาหาร จัดการทั่วไป
ความเข้าใจในงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ รพ.ล้ี  งานสารบรรณ ร้อยละ 80 กลางวนัและ
2. บุคลากรสามารถปฏบิัติ จ านวน 15 คน อาหารวา่ง 
งานสารบรรณให้เป็นไปตาม จ านวน 50 คน* 
ระเบียบราชการ 100 บาท 

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้69



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

จ านวนเงิน 
5,000 บาท 
 - ค่าตอบแทน
วทิยากร 7 ชม.ๆ
ละ 600 บาท 
จ านวนเงิน 
4,200 บาท  
 - ค่าวสัดุ 800บ.

5 โครงการการจัดท า JD, JS และการ 1.ให้ทุกคน / ทุกงานมีการ 1.หัวหน้ากลุ่มงาน 1.มีการจัดท าค าส่ังมอบ ตค 62 - กย 63 14,200 กลุ่มงานการ
ประเมนิสมรรถนะ จัดท า JD, JS และมีการ 2.หัวหน้างาน หมายงานรายบุคคล /  -ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป

ประเมินสมรรถนะ    3.เจ้าหน้าที่แต่ละ รายงาน อัตราร้อยละ 100 วนัและอาหาร
2.ให้ทุกกลุ่มงานมีการจัดท า แผนก 2.มีการประเมินสมรรถนะ วา่ง 40 คนๆ ละ
ค าส่ังมอบหมายงานราย เพื่อการวางแผนการพัฒนา 100 บ. จ านวน
บุคคล / รายงาน รายบุคคล เงิน 4,000 บาท

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้70



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

 -ค่าตอบแทน
วทิยากร 7 ชม.ๆ
ละ 600 บาท 
จ านวนเงิน 
4,200 บาท  
 -เดินทาง
วทิยากร จ านวน
เงิน 1,500 บาท
 -ค่าวสัดุส านัก
งาน 4,500 บาท

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้71



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

6 โครงการอบรมงานยานพาหนะ 1.เพื่อให้พนักงานขับรถมี 1.พนักงานขับรถ 1. พนักงานขับรถมีความรู้ ตค 62 - กย 63 15,000 กลุ่มงานการ
ความรู้ ความเข้าใจในระบบ โรงพยาบาลล้ี   ความเข้าใจในเร่ืองการบ ารุง  -ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป
การบ ารุงรักษารถยนต์ จ านวน  9 คน    ร้กษา หลังการอบรม วนัและอาหาร
2.ให้พนักงานขับรถรู้กฎ 2.พนักงานขับรถ ร้อยละ  80 วา่ง20คนๆละ
จราจร วนิัยในการขับขี ่ โรงพยาบาลอื่น 2. พนักงานขับรถมีความรู้ 100บ.*2วนั จ า-
3.ให้พนักงานขับรถมีการ จ านวน  6 คน ความเข้าใจในกฎจราจรการ นวนเงิน4,000บ.
บริการที่ประทับใจ และ ขับขีห่ลังการอบรม   -ค่าตอบแทน
ได้คุณภาพ ร้อยละ 80 วทิยากร12ชม.ๆ 

ละ600บ.จ านวน
เงิน 7,200 บาท
 -เดินทางวทิยา
กร จ านวนเงิน 
2,000 บาท 
ค่าวสัดุส านักงาน
 1,800 บาท

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้72



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

7 โครงการซ้อมแผนอัคคีภยั 1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ รพ.ล้ี 1.มีการซ้อมแผนอัคคีภยั ตค 62 - กย 63 40,000 กลุ่มงานการ
ในการจัดการระบบภาวะ 200 คน 1 คร้ัง / ปี  -ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป
ฉุกเฉินอัคคีภยักับเจ้าหน้าที่ 2. บุคลากรมีความรู้ความ วนัและอาหารวา่ง
2.เพื่อลดความเส่ียงและ เข้าใจในการจัดการระบบ 100คน*100*2วนั
ความสูญเสียจากการเกิด เหตุฉุกเฉินอัคคีภยัหลังการ เป็นเงิน 20,000บ.
อัคคีภยั อบรม ร้อยละ 80  - ค่าตอบแทน

วทิยากร 600 บ.
*7ชม.*2วนั 
จ านวนเงิน8,400
 -ค่าเดินทาง
วทิยากร 3,000บ
 -ค่าวสัดุในการฝึก
ซ้อม(วสัดุส านักงาน
งานบ้าน) 8,600 บ

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้73



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

9 โครงการอบรมการประเมนิสมรรถนะ 1.เพื่อให้มีการประเมิน ทีมน า / หัวหน้างาน / 1.บุคลากรได้รับการประเมิน ตค 62 - กย 63 14,200 กลุ่มงานการ
บุคลากร สมรรถนะบุคลากร          เจ้าหน้าที่ระดับปฏบิัติ สมรรถนะ ร้อยละ 100  -ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป

2.เพื่อการวางแผนการพัฒนา จ านวน  100 คน 2.มีการจัดท าแผนพัฒนา วนัและอาหาร
สมรรถนะบุคลากร บุคลากรตามสมรรถนะ วา่ง 40 คน ๆละ
3.เพื่อให้มีการจัดท า JD, JS ร้อยละ 100 100 บ. จ านวน
และการท าค าส่ังมอบหมาย เงิน 4,000 บาท
งานบุคลากรให้ตามความ  -ค่าตอบแทน
เหมาะสมของบุคลากร วทิยากร7ชม.ๆละ

600 บ. จ านวน
เงิน 4,200 บาท
 -เดินทางวทิยา-
กร จ านวนเงิน 
1,500 บาท 
 -ค่าวสัดุส านัก
งาน 4,500 บาท

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้74



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

10 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารพนักงานรกัษา 1.เพื่อพัฒนางานบริหารงาน รปภ. จ านวน 7 คน ความพึ่งพอใจในงานรักษา ตค 61 - กย 62 22,500 กลุ่มงานการ
ความปลอดภยั ปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป ความปลอดภยั มากกวา่  -ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป

2.เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน ร้อยละ 80 วนัและอาหาร
เรียนรู้งานบริหารงานทั่วไป วา่งจ านวน2วนัๆ
3.เพื่อเป็นการสนับสนุนงาน 15คนๆละ120บ.
หน่วยบริการได้อย่างมี จ านวนเงิน3,600
ประสิทธภิาพประสิทธผิล  -ค่าตอบแทน
4.เพื่อให้การปฏบิัติงานของ วทิยากรจ านวน
งานบริหารเป็นไปอย่าง 2วนัๆ 7ชม.ๆ ละ
ถูกต้องตามระเบียบราชการ 600บ.จ านวนเงิน

8,400 บาท, 
 -ค่าที่พักผู้เข้า
อบรมจ านวน1 
คืน ๆ ละ 500บ.
จ านวน 7 คน 
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

จ านวนเงิน3,500
 -ค่าวสัดุส านัก
งาน 5,000 บาท
 -ค่าบ ารุงสถานที่
อบรม จ านวน 
2 วนัๆละ 1,000บ.
เป็นเงิน 2,000 บ.

12 โครงการซ้อมแผนรองรบัเหตคุวามรนุแรง 1.เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่ม 1.เจ้าหน้าที่ รพ.ล้ี 1.มีการซ้อมแผนรองรับเหตุ 1 วนั 17,000 กลุ่มงานการ
ในโรงพยาบาล ทักษะเจ้าหน้าที่ในการปฏบิัติ จ านวน 100 คน ความรุ่นในโรงพยาบาล 1.ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป

การฉุกเฉินรองรับเหตุความ 1 คร้ัง/ปี     วนั1มื้อ*100คน*
รุนแรงในโรงพยาบาล 2.เจ้าหน้าที่มีความรู้ และ 120บ.จ านวนเงิน
2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ขวญั ทักษะแก้ไขปัญหาหากเกิด 12,000 บาท
ก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ใน ความรุนแรงในโรงพยาบาล 2.ค่าตอบแทน
เร่ืองความปลอดภยัจาก วทิยากร 5 ชม *

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หนา้76



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

เหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจ 600 บ. จ านวน
เกิดจากผู้ก่อเหตุอาชญากรรม เงิน 3,000 บาท
ขึน้ขณะปฏบิัติงาน 3.ค่าเดินทาง
3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน วทิยากร =1,000บ
ความปลอดภยัขณะรับบริการ 4.ค่าวสัดุอุปกรณ์
ของผู้ปุวย, ผู้รับบริการ และ เทียมในการซ้อม
ประชาชนทั่วไป แผน เช่น มีด,ปืนฯ

เป็นเงิน 1,000 
13 โครงการอบรมบรหิารสัญจร 1.เพื่อพัฒนางานบริหารงาน 1.เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 1.เจ้าหน้าที่งานกลุ่มงาน จ านวน 2 คร้ัง ๆ 7,680 กลุ่มงานการ

ทั่วไป การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไปปฏบิัติงาน ละ 1 วนั 1.ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป
2.เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน รพช.ในจังหวดัล าพูน เป็นไปตามระเบียบราชการ วนั, อาหารวา่ง
เรียนรู้งานบริหารงานทั่วไป 6 แห่งและส านักงาน ที่ก าหนด และเคร่ืองด่ืม 
3.เพื่อเป็นการสนับสนุนงาน สาธารณสุข 2.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการ จ านวน 32 คนๆ
หน่วยบริการได้อย่างมี จัดการทั่วไปปฏบิัติงาน ละ 120 บาท 
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล สนับสนุนหน่วยงานบริการ จ านวน 2 คร้ัง
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  สรา้งภาคีเครอืขา่ยก าลังคนดา้นสุขภาพให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

4.เพื่อให้การปฏบิัติงานของ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
งานบริหารเป็นไปอย่าง ประสิทธผิล
ถูกต้องตามระเบียบราชการ

23 ก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรทาง ทบทวนบทบาทหน้าที่ ทุกหน่วยงานมีการ 100% ทุกหน่วยงานมี ก.พ.-ก.ค.63 อกพ.บริหาร
การพยาบาล(JD/JS) บุคลากรทางการพยาบาล ก าหนดJD/JS การก าหนดJD/JS ศิริพร
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

8 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา 1 .เพื่อพัฒนาบุคลกร รพ.ล้ี เจ้าหน้าที่ รพ.ล้ี ความรู้ ความเข้าใจด้าน ตค 62 - กย 63 35,000 กรรมการ
คุณธรรมและความโปรง่ใส ITA และสรา้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ว 267คน คุณธรรมและความโปร่งใส อบรมจ านวน2รุ่น ITA
พ้ืนฐานตามหลักคุณธรรม 4 ประการ กับคุณธรรมและความโปร่งใส ของบุคลากร หลังการฝึก รุ่นละ 1 วนั 
พอเพียง มวีินัย สุจรติ จิตอาสา 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร อบรม ใช้แบบทดสอบวดั  -ค่าอาหารกลาง

ประพฤติปฏบิัติเป็นผู้มี ความรู้ความเข้าใจ จ านวน วนัและอาหารวา่ง
คุณธรรมและความโปร่งใส  20 ข้อ ผู้เข้ารับการอบรม 2วนัๆละ100คนๆ
3. เพื่อสร้างความตระหนัก ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ละ120บ.จ านวน
และเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ เงิน 24,000 บ. 
มีคุณธรรมและความโปร่งใส  - ค่าตอบแทน

วทิยากร2วนัๆละ
7 ชม.ๆละ 600บ.
เป็นเงิน 8,400 บ.
 -ค่าวสัดุโฆษณา
จ านวนเงิน2,600

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์   บรหิารก าลังคนให้เกิดประโยน์สูงสุดและธ ารงรกัษาก าลังคนคุณภาพ
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์   บรหิารก าลังคนให้เกิดประโยน์สูงสุดและธ ารงรกัษาก าลังคนคุณภาพ

11 โครงการท าบุญประจ าปีโรงพยาบาลลี้ 1. เพื่อให้มีการท าบุญ จนท.รพ.ล้ี 270 คน, โรงพยาบาลล้ีมีการจัด ตค 62 - กย 63 37,000 กลุ่มงานการ
ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานโรงพยาบาลล้ี พนักงานจ้างเหมา ท าบุญส านักงานประจ าปี 1.ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป

ประจ าปี เพื่อให้เกิดสิริมงคล บริการเอกชน20คน 1 คร้ัง/ปี วนั อาหารวา่ง
กับหน่วยงาน และบุคลากร อสม. และผู้สูงอายุ และเคร่ืองด่ืม ผู้
ตลอดจนผู้รับบริการ 50 คน พระสงฆ ์ ร่วมกิจกรรม 
2. เพื่อขวญัก าลังใจของ 9 รูป จ านวน 294 คน
บุคลากรโรงพยาบาลล้ี  และ *100 บ. จ านวน
ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และ เงิน 29,400  บ.
ประชาชนผู้มาติดต่อ 2.สังฆฑาน
3. เพื่อสืบทอดจารีตประเพณี จ านวน 9ชุดๆละ
วฒันธรรมอันดีงามของ 300 บ.  จ านวน
ศาสนาพุทธ เงิน 2,700 บาท
4.ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี 3.ค่าปัจจัยถวาย
ระหวา่งบุคลากร รพ.ล้ี พระสงฆ9์รูปๆละ

300 บ. จ านวน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์   บรหิารก าลังคนให้เกิดประโยน์สูงสุดและธ ารงรกัษาก าลังคนคุณภาพ

เงิน 2,700 บาท
4). ค่าวสัดุในพิธี
ศาสนา (ดอกไม้, 
ธปูเทียน, 
สายสิญจน)์  
จ านวนเงิน2,200

58 โครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเสริมพฤติกรรมที่ดีใน เคริอข่ายอ าเภอล้ี จนท.ผ่านการอบรม เมย.63 40,000
 ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม การท างาน  วดัในอ าเภอล้ี ด้านคุณธรรม  -ค่าไวนิล 1000

 -ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง120บ
*100คน*2รุ่น
 =2400 บ.
 -ค่าวทิยากร
6ชม.ๆ600 บ.
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์   บรหิารก าลังคนให้เกิดประโยน์สูงสุดและธ ารงรกัษาก าลังคนคุณภาพ

 = 7200 บ.
ค่าที่พักวทิยากร
2คืน*2คน*500บ
 = 2000 บ.
 - ค่าเดินทาง
วทิยากร ไป-กลับ
2 ท่าน=5800 บ.

59 โครงการถวายเทียนพรรษา  ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน /  บุคลากร จนท.มีส่วนร่วมฯ กค.63 3,000
ผู้รับบริการ  - ค่าอาหารและ

อาหารวา่ง 30คน
*70 บ.=2100 บ
 - ค่าไวนิล 900บ
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์   บรหิารก าลังคนให้เกิดประโยน์สูงสุดและธ ารงรกัษาก าลังคนคุณภาพ

60  โครงการคนดศีรสีาธารณสุข  ส่งเสริมคนดีเข้าร่วมระดับ จนท.มีส่วนร่วมฯ ต.ค.62-ก.ย.63 10,000
 เรื่องเล่าความด/ีหน่วยงานฯดเีดน่ เขต/ ประเทศเพื่อเป็นขวญั  -ค่าเดินทาง4คน

ก าลังใจบุคลากร  = 4300 บ.
 -ค่าที่พัก 2 คืน
*2 ห้องๆ800 บ.

 = 3200 บ.
 -ค่าเบี้ยเล้ียง4คน
*3 วนั =2500บ.
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โรงพยาบาลลี้
1. ทบทวนบทบาทหน้าที่บุคลากร เพื่อให้ บุคลากร มี บุคลากร รพ.ล้ี ร้อยละ 100 ของ ก.พ.-มีค.63 หัวหน้าฝ่าย/
(Job Description / Job specification) บทบาทหน้าที่ JD/JS บุคลากรได้รับการ หัวหน้างาน

เป็นปัจจุบัน ตรงตามจริง ทบทวน JD/JS

2.โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ การจัดท า บุคลากรได้รับการ หัวหน้าฝ่าย ผู้เข้ารับการอบรม ก.พ.-มีค.63 3,000 กรรมการ HRD
และการประเมินสมรรถภาพเชิงวชิาชีพ ประเมินสมรรถนะเชิง หัวหน้างาน มีความรู้ในการจัดท า อาหารกลางวนั
และรายบุคคล วชิาชีพและรายบุคคล 20 คน สมรรถนะเชิงวชิาชีพ/ และอาหารกลาง

อย่างถูกต้องตาม รายบุคคล>ร้อยละ 80 วนัและอาหาร
ความเป็นจริง วา่ง 120*20=

2400 บ.
ค่าเอกสารฯ
600บ
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3. ประเมินสมรรถนะบุคลากร รพ.ล้ี บุคลากรได้รับการ บุคลากร รพ.ล้ี ร้อยละ 100 ของ ม.ีค , ส.ค.63 หัวหน้าฝ่าย/
(ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงวชิาชีพ ประเมินสมรรถนะเชิง บุคลากรได้รับการ หัวหน้างาน
 ของบุคลากร รพ.ล้ี ปีละ 2 คร้ัง วชิาชีพและรายบุคคล ประเมินสมรรถนะ

อย่างถูกต้องตาม
ความเป็นจริง

4.รวบรวม / วเิคราะห์ข้อมูลการประเมิน เพื่อทราบสมรรถนะ หัวหน้าฝ่าย ร้อยละ 100 เม.ย., กย.63 หัวหน้าฝ่าย/
สมรรถนะของบุคลากร ของบุคลากร รพ.ล้ี หัวหน้างาน หัวหน้างาน

5. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รพ.ในสมรรถนะ บุคลากรได้รับการ หัวหน้าฝ่าย มีแผนพัฒนาบุคลากร พ.ค.-63 กรรมการ HRD
ที่ผลการกระเมินต่ ากวา่เกณฑ์ พัฒนาสมรรถนะในด้าน หัวหน้างาน ในสมรรถนะที่ต่ ากวา่เกณฑ์

ที่ด้อย กรรมการ HRD

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.ล้ี บุคลากรได้รับการพัฒนา บุคลากร รพ.ล้ี ร้อยละ 100 ก.พ. - ก.ย63 หัวหน้าฝ่าย/
ศักยภาพตามเกณฑ์ หัวหน้างาน
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2 โครงการองค์กรสรา้งสุข
1.การส ารวจความสุขและความผูกพันของ เพื่อให้บุคลากร รพ.ล้ีมี บุคลากร รพ.ล้ี  -บุคลากรประเมินความสุข ม.ค.-ม.ีค.63 คณะกรรมการ

บุคลากร รพ.ล้ี ความสุขมีความผูกพัน ทุกคน  -คะแนนความสุขและ HRD
 - วเิคราะห์ผลการส ารวจและหาแนว กับองค์กร ความผูกพันไม่น้อย
ทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับผลการ กวา่ร้อยละ 80
ส ารวจและบริบทของโรงพยาบาล
2.การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy เพื่อทราบระดับสุขภาวะใน หัวหน้างานทุกงาน หัวหน้างานร่วมประมินสุข  ม.ีค.63 คณะกรรมการ
Public Organization Index) องค์กร ภาวะองค์กรไม่น้อยกวา่  HRD

ร้อยละ 80
3.โครงการชีวติด๊ีดี Happy Money @  เพื่อให้บุคลากร บุคลากรรพ.ล้ี ทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พ.ค 63 35,000 คณะกรรมการ
 LeeHospital โรงพยาบาลล้ี มีความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง ค่าอาหารกลาง  HRD

ความเข้าใจ สามารถ บริหารการเงินของตนเอง วนัและอาหาร
บริหารการเงินของตนเอง ได้อย่างเหมาะไม่น้อยกวา่ วา่ง120บ100คน
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 60 2 คร้ัง= 24,000

ค่าวทิยากร
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7,200 บ.
ค่าวสัดุในการ
อบรม 3,800

4.โครงการตลาดนัดความสุข Lee Hospital 1.ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ บคุลากรรพ.ล้ี 1.จนท. ญาติผู้ป่วยและ ก.พ. - ก.ย63 4,800
Happy Market  ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน ลดรายจ่ายของบุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชนใน ชุมชน ค่าตอบแทน
4.1.ตลาดนัดขายผลิตภณัฑ์ของ บุคลากร 2. เพื่อให้บุคลากร ปชช.ในชุมชน ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกวา่ วทิยากรร่วม
รพ.ล้ีสินค้ามือสอง สินค้าราคาประหยัด และ  มีมุมมองในการด าเนิน 200 คน เสวนา 600 บาท
ผลิตผลทางการเกษตร ชีวติที่มีความสุข 2.จนท.มีความพึงพอใจ * 8 คร้ัง =4800
4.2.ลานเสวนา Happy Tip  Happy Health ในโครงการ>ร้อยะ 80
โครงการ "คนส าราญ งานส าเร็จ  ด้วยวถิี เพื่อให้ จนท.รพ. ท างาน บุคลากรรพ.ล้ี บุคลกร รพ.ล้ี เข้าร่วม มิ.ย.-63 19,200 คณะกรรมการ
ชีวติพอเพียง" อย่างมีความสุข บนความ 100 คน อบรม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ค่าอาหารกลาง  HRD

พอเพียง 80 วนัและอาหาร
วา่ง120บ100คน
 =12,000 บ.
ค่าวทิยากร7,200
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3 โครงการพัฒนาคุณภาพ HRD
1.การจัดระบบบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอ บุคลากร รพ.ล้ี ก.พ. - ก.ย63 คณะกรรมการ

ต่อการให้บริการ (เพียงพอ) HRD
1.1วเิคราะห์อัตราก าลังกับระบบบริการ 
(จ านวน, วชิาชีพ,ต าแหน่ง)
1.2 วเิคราะห์ภาระงาน โดยพิจารณาจากทั้ง 
FTE, ความยากง่ายของงาน, ชั่วโมงการ
ท างานที่ปลอดภยั
1.3  จัดท าแผนทดแทนบุคลากรที่ ลาออก /
เกษียณอายุราชการ
1.4 จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
รองรับการท างาน /หน้าที่ / ภารกิจที่
ขาดแคลน  
2. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะการให้บริการ   (เก่ง)

เพื่อการจัดระบบบริหาร
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อ
การให้บริการ
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2.3 ก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ  
ทุกหน่วยงานตามความเป็นจริง
2.4 น าผลการประเมินสมรรถนะมาวเิคราะห์
และจัดท าแผนพัฒนา
3. การสนับสนุนส่งเสริม ความก้าวหน้า  เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ความ บุคลากร รพ.ล้ี ก.พ. - ก.ย63 คณะกรรมการ 
การสร้างขวญัก าลังใจให้มีความสุข ก้าวหน้า การสร้างขวญั HRD
มีสุขภาพดี มีคุณธรรม  (ดี+มีความสุข) ก าลังใจของบุคลากรให้มี
 1. วเิคราะห์ผลการประเมินความสุขแต่ละมิติ ความสุข มีสุขภาพดี 
เพื่อให้เห็นแนวโน้ม และน าผลการวเิคราะห์ มีคุณธรรม
มาแก้ไขปัญหา โดยใช้ หลักการ 3 P
2. น าผลการประเมินบรรยากาศการท างาน
ของก าลังคนมาวเิคราะห์และจัดกิจกรรพัฒนา
เพื่อให้บุคลากร ปลอดภยัและมีความสุข
3. ทบทวนผลการวิเคราะหข์้อมลูสุขภาพบคุลากร

4.การส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่ม(ปกติ เส่ียง ปว่ย)
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17 โครงการพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอและมี  1.บุคลากรมีเพียงพอและ 1.พยาบาลวชิาชีพเพิ่ม 1.ร้อยละหน่วยงานมีผลิต ธ.ค.62-ก.ย.63 1,980,000 NUR      
คุณภาพ      สอดคล้องกับภาระงาน 10 คน ภาพตามมาตรฐาน นวลจันทร์
กิจกรรม                     2.เพื่อการบริการพยาบาลที่ 2.นักจิตวทิยาเพิ่ม 1 คน   2. ร้อยละความพึงพอใจของ
1. วเิคราะห์อัตราก าลังพยาบาล สรุปเป็น เป็นไปตามมาตรฐาน บุคลากร 
ภาพรวมของกลุ่มงานการพยาบาล    ปลอดภยัทั้งผู้ให้และผู้รับ 3.ร้อยละความส าเร็จของ
2. จัดท าข้อมูลการคงอยูข่องบุคลากร   บริการ องค์กรพยาบาลที่มีการ
3. จัดท าข้อมูลบุคลากรขัน้ต่ าของแต่ละ บริหารจัดการชั่วโมงการ
หน่วยงาน                                 ท างานของพยาบาลตาม
4. จัดท าแผนความต้องการอัตราก าลังของ เกณฑ์เพื่อความปลอดภยั
ทุกหน่วยงาน    จากการส่งนักเรียนทุน  ของผู้ป่วย
รับย้าย รับสมัคร                             
5. ด าเนินการสรรหาตามแผน        
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์   พัฒนาก าลังคนอย่างเพียงพอและมคุีณภาพ

36 การน าเสนอวิชาการที่ไดร้บัการอบรมมา 1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 1.พยาบาล/เจ้าพนัก 1.ผู้เข้ารับการอบรมมี พ.ย.62-ก.ย.63 12,000 อกพ.วชิาการ/
ที่ได้รับการอบรมสู่เจ้าหน้าที่ งานเวชกิจฉุกเฉิน/ ความรู้ ≥ 80%  -ค่าอาหาร คงกฤช
ในองค์กร ผู้ช่วยเหลือคนไข/้ กลางวนัค่า NUR

พนักงานเปล อาหารวา่งและ
จ านวน 50 คน เคร่ืองด่ืม50คนๆ

ละ 120 บ.X2วนั

37 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม 1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 1. พยาบาล/ 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ พ.ย.62-ก.ย.63 -ไม่มี อกพ.วชิาการ/
สมรรถนะที่จ าเป็นในหน่วยงาน ตามสมรรถนะที่จ าเป็นใน เจ้าพนักงานเวชกิจ ในการดูแลผู้ป่วย≥ 80% ฉัตรชัย
- LR, OR, ER หน่วยงาน ฉุกเฉิน/ผู้ช่วยเหลือ NUR

คนไข้/พนักงานเปล 
จ านวน 50 คน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์   พัฒนาก าลังคนอย่างเพียงพอและมคุีณภาพ

38 โครงการมหกรรมคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา 10 หน่วยงาน 10หน่วยงานมีผลงาน พ.ค.-ก.ค.63 6,000 อกพ.สารสนเทศ
กลุ่มงานการพยาบาล คุณภาพในงานประจ าสู่การ  จ านวน50 คน คุณภาพในงานประจ า ค่าอาหาร ถนอมจิตต์

ปฏบิัติที่ดีขึน้ในองค์กร 1คร้ัง/ปี ร้อยละ100 50*120บ. NUR

39 โครงการน าเสนอผลงานกลุ่มงานการพยาบาล เพื่อน าเสนอตัวชี้วดั/การ  10หน่วยงาน  10หน่วยงานน าเสนอ ก.ค.-ก.ย.63 3,600 อกพ.สารสนเทศ
พัฒนาคุณภาพหน่วยงาน จ านวน30คน ตัวชี้วดัหน่วยงาน ค่าอาหาร ถนอมจิตต์
ประจ าปีและน าไปใช้ 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ100 30*120บ.
ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาองค์กร
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

29 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลาการ 1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 1.พยาบาล/เจ้า 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ พ.ย.62-ก.ย.63 21,600 อกพ.วชิาการ/
ในการดแูลผู้ป่วย 6 โรคส าคัญ ในการดูแลผู้ปุวย 6 โรค พนักงานเวชกิจ ในการดูแลผู้ปุวย≥ 80%  -ค่าอาหารกลาง คงกฤช

ส าคัญ ฉุกเฉิน/ผู้ช่วยเหลือ วนัค่าอาหารวา่ง
คนไข้/พนักงานเปล และเคร่ืองด่ืม60
จ านวน 60 คน คนๆละ120บ.

*3วนั
30 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม 1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 1. พยาบาล/ 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ พ.ย.62-ก.ย.63 43,200 อกพ.วชิาการ/

สมรรถนะที่จ าเป็น ตามสมรรถนะที่จ าเป็น เจ้าพนักงานเวชกิจ ในการดูแลผู้ปุวย≥ 80%  -ค่าอาหารกลาง ฉัตรชัย
- IC (โครงการอยูท่ี่ อกพIC) ฉุกเฉิน/ผู้ช่วยเหลือ วนัค่าอาหารวา่ง
- RM คนไข้/พนักงานเปล และเคร่ืองด่ืม 
- พฤติกรรมบริการ จ านวน 50 คน 50คนๆละ120บ.
- คุณธรรม/จริยธรรม X4วนั24000บ.
- การฝึกภาษาอังกฤษ  -ค่าวิทยากรอบรม

- การเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 8 ชมๆ.ละ600บ.
-CPR  (โครงการACLS ,BLS) *4วนั=19,200

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระกิจและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระกิจและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

31 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยฟ้ืน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ แพทย/์พยาบาล ผู้เข้าอบรมผ่านการ พ.ย.62-ก.ย.63 8,400 อกพ.วชิาการ
คืนชพีขั้นสูง ปีงบประมาณ 2563 และทักษะในการช่วย พยาบาลวชิาชีพ/ ประเมินความรู้และ ค่าอาหารกลาง เรณู

ฟื้นคืนชีพขัน้สูง จพง.ฉุกเฉินการแพทยท์ักษะในเร่ือง การช่วย วนัและอาหาร NUR
รวม 70 คน ฟื้นคืนชีพขัน้สูง วา่งพร้อมเคร่ือง

ร้อยละ 90 ด่ืม 2มื้อ 70คนๆ
ละ 120 บาท

32 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสุขภาพ ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ พ.ย.62-ก.ย.63 15,600 อกพ.วชิาการ
การชว่ยฟ้ืนคืนชพีขั้นพ้ืนฐานและการ มีความรู้และทักษะในการ รพ.ล้ี และรพ.สต ประเมินความรู้และทักษะใน ค่าอาหารกลาง เรณู
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 ช่วยฟื้นคืนชีพขัน้พื้นฐาน เครือข่าย อ.ล้ี การ วนัและอาหาร NUR

และการเคล่ือนย้ายผู้ปุวย จ านวน 130 คน ช่วยฟื้นคืนชีพขัน้สูงและ วา่งพร้อมเคร่ือง
การเคล่ือนย้ายผู้ปุวย ด่ืม 2มื้อ130คนๆ
ร้อยละ 90 ละ120 บาท
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระกิจและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

33 โครงการนิเทศทางคลินิกฟ้ืนฟูชว่ยฟ้ืน 1.หน่วยบริการมีความพร้อม หน่วยงานOPDบน , หน่วยงานมีความพร้อม พ.ย.62-ก.ย.63 2,500 อกพ.วชิาการ
คืนชพีในหน่วยบรกิาร ในการช่วยชีวติผู้ปุวยกรณีเกิดล่างจิตเวช ER, OR ในการช่วยชีวติผู้ปุวยทั้ง ค่าอาหารวา่ง อนุกรรมการ

ภาวะวกิฤติ &LR, IPD ชาย, บุคลากรและเคร่ืองมือ พร้อมเคร่ืองด่ืม นิเทศและ
หญิงไตเทียม, รักษ์ 100% ผู้นิเทศและผู้รับ ประเมินการ
สุขภาพรวม 7หน่วย การนิเทศ ช่วยเหลือเมื่อ
1.ผู้นิเทศ อกก.นิเทศ 100 คนคนละ เกิดภวะวกิฤติ
และประเมินฯอย่าง 25 บาท NUR
น้อย 5คน
2.ผู้รับการนิเทศ 
หน่วยงานละ 
5-10คน รวม
ทั้งหมด 100 คน

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า95



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระกิจและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

34 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ 1.คณะท างาน 1.บุคลากรมีการซักซ้อม พ.ย.62-ก.ย.63 32,600 คณะกรรมการ
การเตรยีมความพรอ้มทางการแพทย์และ มีความพร้อมในการ 40 คน แผนอย่างน้อย 1 คร้ัง 1.ค่าอาหาร ICS
สาธารณสุขในสถานการณส์าธารณภยั  จัดการบรรเทาสาธารณภยั 2.คกก.อุบัติเหตุหมู่ 2.บุคลากรมีการ กลางวนัและ
ปีงบประมาณ 2563 ด้านอุบัติเหตุหมู่ 3.คกก./ทีมปฏบิัติ ซ้อมแผน ร้อยละ 70 อาหารวา่งพร้อม 

การ/ผู้ร่วมซ้อมแผน เคร่ืองด่ืม 2 มื้อ
 130 คน 140คนๆละ

120บ.=16,800
2.ค่าอาหารวา่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม 
1มื้อ 100คนๆละ
25 บ.=2,500บ.
3.ค่าวทิยากร
อบรมจ านวน 
16 ชม.ๆละ600 
 = 9,600บาท
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระกิจและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

3.ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ในการ
ซ้อมแผน
 =3,700บาท

35 โครงการปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่ 1.เพื่อให้บุคลากรมีความ 1. พยาบาล/ 1.ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศน์ พ.ย.62-ก.ย.63 -ไม่มี อกพ.วชิาการ/
- พยายาบาลวชิาชีพ พร้อมในการท างาน เจ้าพนักงานเวชกิจ สามารถท างานในหน้าที่ได้ อริสรา
- พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ฉุกเฉิน/ผู้ช่วยเหลือ NUR

คนไข้ที่ได้รับบรรจุ
เข้าท างานใหม่ 

24 ประเมนิสมรรถนะบุคลากรหน่วยงาน เพื่อประเมินสมรรถนะ 80% 80% ของบุคลากรพยาบาล ม.ีค.-ส.ค.63 อกพ.บริหาร
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเชงิวิชาชพี บุคลากรน าผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ศิริพร
สมรรถนะรายโรค เชื่อมสู่การวางแผน IDP สมรรถนะที่ก าหนดปีละ 

1 คร้ัง
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25 สอบถามความผูกพันตอ่องค์กรของ เพื่อประเมินความผูกพันของ อย่างน้อย ร้อยละ  1.ร้อยละ60ของหน่วยงาน ม.ีค.-ส.ค.63  อกพ.บริหาร
บุคลากรพยาบาล บุคลากรพยาบาลต่อองค์กร 60 (6 ใน10 หน่วย 1. บุคลากรพยาบาลร้อยละ  ศิริพร

ทางการพยาบาลซ่ึงมีผลต่อ งาน) ของพยาบาลวชิาชีพมี
การบริการผู้ปุวย ความผูกพันต่อองค์กร

พยาบาลในระดับมาก
26 ประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาล เพื่อประเมินความพึงพอใจใน บุคลากรทางการ ปีละ 1 คร้ัง ม.ีค.-ส.ค.63  อกพ.บริหาร

ในงานและคุณภาพชวีิต งานและความพึงพอใจต่อ พยาบาลทุก 1.ร้อยละ 80 บุคลากร   ศิริพร
คุณภาพชีวติ หน่วยงาน พยาบาลมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากถึงมากที่สุด 
27 ประเมนิดชันีความสุขของบุคลากรพยาบาล เพื่อประเมินความสุขของ ร้อยละ 60  -ร้อยละ60ของหน่วยงาน ม.ีค.-ส.ค.63 อกพ.บริหาร

ปี 2563 และวิเคราะห์ความสุขของ บุคลากร บริการในองค์กรพยาบาล
มีการน าดัชนีองค์กรที่มี
ความสุข(Happy Public 
Organization Index) 
ไปใช้ตามแนวทางที่ก าหนด
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28 แผนพัฒนาสมรรถนะบุคากรพยาบาล บุคลากรทางการพยาบาล ร้อยละ 100 ร้อยละบุคลากรได้รับการ พ.ย.62-ก.ย.63 600,000 อกพ.วชิาการ/
ตามเกณฑ์สมรรถนะเชงิวิชาชพีที่ขาด ได้รับการพัฒนาความรู้และ อบรมในงานที่รับผิดชอบ ค่าลงทะเบียน คงกฤช
โดยส่งพัฒนาภายนอกหน่วยงาน ทักษะในการดูแลผู้ปุวย อย่างน้อย 10วนั/คน/ปี ค่าเบี้ยเล้ียง
(ผลจากประเมนิสมรรถนะ,นโยบาย, (วชิาชีพ)และ3วนั/คน/ปี ค่าพาหนะ
ขยายบรกิาร) (ทั่วไป) ค่าที่พัก

18 โครงการนิเทศเชงิบรหิารกลุ่มงาน 1.เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หน่วยงานละ อย่าง 1.ร้อยละตัวชี้วดัตามแผน ธ.ค.62-ก.ย.63 NUR       
การพยาบาล ระหวา่งทีมนิเทศและผู้รับการน้อย 1 คร้ัง องค์กรผ่านเกณฑ์ >80% นวลจันทร์

นิเทศด้านการบริหารการ 2.ร้อยละของแผนงาน/
พยาบาล โครงการที่บรรลุเปูาหมาย
2. สร้างสัมพันธภาพระหวา่ง 3. จ านวนข้อร้องเรียนละเมิด
ทีมนิเทศและผู้รับการนิเทศ สิทธผู้ิปุวย 0 คร้ัง 
3.ติดตามผลการด าเนินงาน 4.จ านวนข้อร้องเรียนด้าน
ตามแผนปฏบิัติการของหน่วย พฤติกรรมบริการ 0 คร้ัง
งานและกลุมงานการพยาบาล
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19 โครงการนิเทศทางคลินิก เน้นโรคหลัก 1.เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทุกหน่วยงาน 1.ร้อยละตัวชี้วดัตามแผน ธ.ค.62-ก.ย.63 NUR
ของโรงพยาบาล ระหวา่งทีมนิเทศและผู้รับการ องค์กรผ่านเกณฑ์ >80% 

นิเทศด้านการบริหารการ
พยาบาล                      
2. สร้างสัมพันธภาพระหวา่ง
งานการพยาบาลทีมนิเทศ
และผู้รับการนิเทศ 
3.ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติการของ
หน่วยงานและกลุ่ม

20 โครงการจัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรื่องการ บุคลากรทางการพยาบาลมี หัวหน้าเวร/พยาบาล 1. ร้อยละ 80 % ของผู้เข้า ธ.ค.62-ก.ย.63 9,600 NUR
พัฒนาแนวทางการนิเทศทางคลินิก ความรู้ในการนิเทศทางคลินิก ปฏบิัติการอย่างน้อย รับการอบรมนิเทศทาง  -ค่าอาหาร

ตามโรคหลักของโรงพยาบาล 40 คน คลินิกมีความรู้เร่ืองการ กลางวนัและ
นิเทศทางคลินิกหลังการ อาหารวา่ง
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อบรมผ่านอย่างน้อย 70% พร้อมเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าอบรม 

40คนๆละ120 
*2วนั =9,600

21 โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานดา้น หัวหน้าหน่วยงานมีศักยภาพ หัวหน้างานการ ร้อยละบุคลากรมีสมรรถนะ พ.ย.62-ก.ย63 80,000 NUR      
การบรหิารการพยาบาล ในการบริหารจัดการงาน พยาบาล ตามเกณฑ์ 100% นวลจันทร์
1. อบรมผบต. 1 คน (รักษ์สุขภาพ, ไตเทียม)  การพยาบาล
2.ผบก 1 คน                                
3.นพส. 1 คน

22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาล เพื่อให้บุคลากรพยาบาลมี ร้อยละบุคลากรมีสมรรถนะ พ.ย.62-ก.ย63 NUR      
ให้ผู้ให้มีความรู้ทักษะเฉพาะด้านตาม สมรรถนะตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ 100% นวลจันทร์
service plan 
6.1 Palliative care 4 คน (อย่างน้อย 5 วนั 2,000
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แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  
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6.2 เฉพาะทางเวชปฏบิัติทั่วไป 2 คน 80,000
6.3 เฉพาะทางฟอกไต 1 คน 60,000

42 การเตรยีมพรอ้มดา้นบุคลากร 1.เพื่อให้บุคลากรใหม่ จนท.ใหม่ 1.อัตราการปฏบิัติของ ก.พ.-เม.ย.63 ICC NUR
ก่อนการปฏบิัตงิาน ได้เตรียมพร้อมเพื่อปูองกัน บุคลากรตามมาตรการ/ ถนอมจิตต์

ตนเอง แนวทางที่ก าหนด

43 การอบรมฟ้ืนฟูความรู้บุคลากรประจ าปี 2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทุกงาน 2.อัตราการได้รับการอบรม พ.ย.62-ธ.ค.62 6,000 ICC NUR
 ความเข้าใจในการปูองกัน ฟื้นฟูความรู้ของบุคลากร / ถนอมจิตต์

และควบคุมการติดเชื้อ จนท.ใหม่ / ICWN

44 ส่งเสรมิให้คณะกรรมการไดอ้บรม 3.เพื่อให้บุคลากรปลอดภยั ICWN ต.ค.62-ก.ย.63 ICC NUR
ฟ้ืนฟูวิชาการประจ าปี จากการติดเชื้อขณะ ถนอมจิตต์

ปฏบิัติงาน
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45 ระบบรายงานและการจัดการเมื่อ ทุกงาน 3.อัตราการเกิดอุบัติการณ์ ต.ค.62-ก.ย.63 ICC NUR
เกิดอุบัตกิารณข์ณะปฏบิัตงิาน ขณะปฏบิัติงาน ถนอมจิตต์

46 การตรวจสุขภาพบุคลากร ทุกงาน 4.อัตราการติดเชื้อของ ต.ค.62-ก.ย.63 ICC NUR
บุคลากร ถนอมจิตต์

47 การตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ทุกงาน    จากการปฏบิัติงาน ต.ค.62-ก.ย.63 ICC NUR
ดา้นการป้องกันควบคุมการตดิเชื้อ ถนอมจิตต์

64 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยฟ้ืน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ แพทย/์พยาบาล ผู้เข้าอบรมผ่านการ ต.ค.62 -ก.ย.63 8,400 อกพ.วชิาการ
คืนชพีขั้นสูง ปีงบประมาณ 2563 และทักษะในการช่วย พยาบาลวชิาชีพ/ ประเมินความรู้และ ค่าอาหารกลาง เรณู

ฟื้นคืนชีพขัน้สูง จพง.ฉุกเฉินการแพทยท์ักษะในเร่ือง การช่วย วนัและอาหาร NUR
รวม 70 คน ฟื้นคืนชีพขัน้สูง วา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม

ร้อยละ 90  2มื้อ  70 คนๆละ 
120 บาท
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ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระกิจและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

65 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการชว่ยฟ้ืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสุขภาพ ผู้เข้ารับการอบรม ต.ค.62 -ก.ย.63 15,600 อกพ.วชิาการ
คืนชพีขั้นพ้ืนฐานและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีความรู้และทักษะในการ รพ.ล้ี และรพ.สต ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ ค่าอาหารกลางวัน เรณู
ปีงบประมาณ 2563 ช่วยฟื้นคืนชีพขัน้พื้นฐาน เครือข่าย อ.ล้ี และทักษะในการช่วยฟื้น และอาหารว่าง NUR

และการเคล่ือนย้ายผู้ปุวย จ านวน 130 คน คืนชีพขัน้สูงและการเคล่ือน พร้อมเคร่ืองด่ืม2มื้อ

ย้ายผู้ปุวย ร้อยละ 90 130คนๆ ละ120บ.

54 โครงการพัฒนาห้องสมดุให้เขา้ถึงงา่ย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งสืบค้นข้อมูลวชิาการ ธ.ค.62-ก.ย.63 100,000 คกก.
ทันสมยั ของบุคลากรสาธารณสุข ที่ทันเวลาและทันสมัย 1.ปรับปรุงสถาน ห้องสมุดรพ

ที่ 30,000 บ. พ.สุธรรม 
2. จัดหาครุภณัฑ์ ประธาน
ส านักงานและ นวลจันทร์ 
วสัดุ20,000บาท เลขาฯ
3. จัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
40,000บ.(มีแผน)

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า104



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์3 People Excellence :บุคลากรเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์  บุคลากรลี้ ด ีเก่ง สุข และเพียงพอ
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระกิจและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

4.จัดหาหนังสือ
วชิาการและ
ระบบE book 
10,000บาท
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

4 มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั 54,528
(Food Safety Hospial)
1. ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล 1. เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ โรงพยาบาลล้ี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ม.ค.63 - ก.ย.63 รัชดา เปี้ยฝ้ัน
2. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อกิจกรรมตาม มาตรฐานโรงพยาบาล โรงพยาบาลอาหาร (นัก
มาตรการและประกาศส่ือสารนโยบายกับ อาหารปลอดภยั ปลอดภยั โภชนาการ)
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลล้ีและส่ือสาร
ประชาสัมพันธก์ับประชาชนผู้รับบริการ
โรงพยาบาลล้ี

3.ด าเนินการตามแผน/โครงการโดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องในพื้นที่
  3.1 ก าหนดเมนูอาหาร ล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 เดือน
  3.2 จัดท ารายการอาหารหมุนเวยีนล่วงหน้า
ทุก 1 เดือน

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  โรงพยาบาลลี้บรหิารจัดการแบบมสี่วนรว่มเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า106



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  โรงพยาบาลลี้บรหิารจัดการแบบมสี่วนรว่มเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

  3.3 จัดให้มีเมนูชูสุขภาพ
  3.4 ประสานแหล่งผู้ผลิต (สวนสามแสน,
โครงการหลวง,ผักในชุมชน)
  3.5 จัดท าฐานข้อมูลปริมาณการใช้วตัถุดิบ
ในการจัดท าอาหาร และมีการตรวจสอบ
  3.6 มีการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ
ตามเกณฑ์ (ทุกวนั)
  3.7 มีการสุ่มตรวจวตัถุดิบ
   - ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร(ทุก 1 เดือน) กลุ่มงาน
    - ตรวจวเิคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัด บริการ
ศัตรูพืช (ทุก 1 เดือน โดยชุดทดสอบ)  - ค่าตรวจ ด้านปฐมภมูิ
    - ตรวจวเิคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัด สารเคมีป้องกัน และองค์รวม
ศัตรูพืช โดยการตรวจทางห้องปฏบิัติการ ก าจัดศัตรูพืช
    - ร่วมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (ยาฆา่แมลง)
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าพูน 13,482 x 4
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  โรงพยาบาลลี้บรหิารจัดการแบบมสี่วนรว่มเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

 = 53,928
 - ค่าผักส าหรับ

      3.8 ประสานงานกับทางกลุ่มงาน การส่งตรวจ
บริการด้านปฐมภมูิและองค์รวมในการ 150x 4 =600
ประเมิน รวม 54,528
    - กรณีไม่ผ่านมาตรฐาน มีการปรับปรุง
แก้ไขและประสานงานกลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภมูิและองค์รวม เพื่อประเมินตรวจซ้ า
    - กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ทางแบคทีเรีย มีการ
ปรับปรุงแก้ไข และก าชับผู้ปรุงในเร่ืองการ
ดูแลความสะอาด
      3.9 ประสานกับภาคเครือข่าย ในการ
รับรองวตัถุดิบให้ได้มาตรฐาน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  โรงพยาบาลลี้บรหิารจัดการแบบมสี่วนรว่มเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏบิัตกิารรงัสี เพื่อให้ผ่านการรับรอง ห้องเอกซเรย์ของ ห้องเอกซเรย์ของ รพ.ล้ี ต.ค.63-ม.ิย.63 22,200 นายสถาพร  
วินิจฉยั โรงพยาบาลลี้ พ.ศ.2563 มาตรฐานห้องปฏบิัติการรังสี โรงพยาบาลล้ี ผ่าน ผ่านการรับรอง 1.ค่าตรวจประเมิน เป็งปานันท์

วนิิจฉัยตามมาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน มาตรฐานห้องปฏบิัติการ ภายในโดยคณะ
กระทรวงสาธารณสุข ห้องปฏบิัติการรังสี รังสีวนิิจฉัยตามมาตรฐาน กรรมการระดับ

วนิิจฉัยตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข 100% จังหวดั 1200 บาท
กระทรวงสาธารณสุข 2.ค่าพิจารณา

เอกสาร 6000 บ.
3.ค่าตรวจประเมิน
จากกรมวทิยา-
ศาสตร์การแพทย์ 
15000 บาท
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  โรงพยาบาลลี้บรหิารจัดการแบบมสี่วนรว่มเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

1 พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการบรกิาร 1.เพื่อให้งานกายภาพบ าบัด ทีมน าพัฒนาคุณภาพ งานกายภาพบ าบัดผ่าน ต.ค.62-ม.ค.63 22,000 ปรียานุช
กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลลี้ ปี 2563 ได้มาตรฐานการบริการ ทีมน าด้านต่างๆ การรับรองมาตรฐาน

กายภาพบ าบัด แกนน าด้านต่างๆ บริการกายภาพบ าบัด
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

50 คน

64 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนในอ าเภอล้ี มีการจัดกิจกรรม พ.ย.-ธ.ค.62 11,400 คณะกรรมการ
รบับรจิาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองใน เนื่องในโอกาสมหามงคล โดยบูรณาการออก เนื่องในโอกาสมหามงคล  -ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้า- ประสานงาน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม พระราชพิธบีรมราชาภเิษก หน่วยเคล่ือนที่ร่วมกัน พระราชพิธบีรมราชาภเิษก หน้าที่ปฏบิัติงาน เครือข่ายบริการ
ราชาภเิษกอ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 2.เพื่อสนับสนุนโครงการหรือ ระหวา่งหน่วยงานที่ 70คนๆละ120บ. สุขภาพอ าเภอล้ี

กิจกรรม อันเนื่องมาจาก เกีย่วข้องในพื้นที่ เป็นเงิน  8,400 บ.
พระปณิธาน พระราชด าริ ได้แก่ กิง่กาชาด อ.ล้ี  -ค่าเหมาจ้าง

ต ารวจ มหาดไทย เหมาตกแต่งจัด
แรงงาน เป็นต้น สถานที่ เป็นเงิน 

  3,000 บาท 
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  โรงพยาบาลลี้บรหิารจัดการแบบมสี่วนรว่มเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

48 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตการ:การพัฒนา 1.เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการ พยาบาลวชิาชีพ ม.ค.-63 6,600 NUR
เครอืขา่ยคุณภาพการพยาบาล พยาบาลระดับประเทศ ในรพช.,รพสต., ค่าอาหารกลาง นวลจันทร์
ประจ าป2ี563 2.เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ ทุกอ าเภอ ,ตัวแทน วนัและอาหาร

บุคลากรพยาบาลเกิดการ รพท. และ สสจ. วา่งพร้อมเคร่ือง
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง รวม 60 คน ด่ืม จ านวน60 
ต่อเนื่อง คนๆละ 110 บ.
3.เพื่อก าหนดประเด็นส าคัญ จ านวน1 วนั
วางแผนพัฒนาให้เกิดคุณค่า
ทางการพยาบาลทั้งเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับจังหวดั
4.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ ร่วมมือ ร่วมใจ
พัฒนาวชิาชีพการพยาบาล
และสนับสนุนเครือข่ายให้
เข้มแข็ง
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  โรงพยาบาลลี้บรหิารจัดการแบบมสี่วนรว่มเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

1 โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ 2563 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ พยาบาลและ ร้อยละ80ของบุคลากร ม.ค.63-ก.ย.63 19,200 คงกฤช
ครั้งที่ 1 อบรม 100 คน ความสามารถตามสมรรถนะ เจ้าหน้าที่ที่สนใจ ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ค่าอาหารวา่ง
ครั้งที่ 2 น าเสนอผลงานคุณภาพ 60 คน ที่หน่วยงานก าหนด ที่ก าหนด และอาหาร

จ านวน 160 คน กลางวนั 160
คนๆละ 120 บ.
จ านวน 1 วนั

2 ส่งเขา้รว่มอบรมตามหลักสูตร HA เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน ในการประยุกต์ใช้ ม.ค.63-ก.ย.63 100,000 คงกฤช
301,304,,401 501, 601,602 และอ่ืนๆ ความสามารถใน การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสู่การปฎบิัติ ค่าลงทะเบียน
 - HA HACC forum เชียงใหม่ กระบวนการคุณภาพ ในหน่วยงาน ค่าเบี้ยเล้ียง
 - HA forum กรุงเทพฯ และค่าเดินทาง

3 โครงการตวัชี้วัดเปรยีบทียบ THIP II เพื่อต่ออายุสมาชิกTHIP 1. โครงการรวม โรงพยาบาลล้ีสามารถเป็น ต.ค.62-ก.ย.63 5,000 คงกฤช
ทั้งหมด สมาชิก THIP ได้ ค่าลงทะเบียน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการจัดท าตน้ทุนบรกิาร 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ จนท.รพ.ล้ี 50 คน, 1.มีการจัดท าต้นทุนบริการ ตค 62 - กย 63 15,000 กลุ่มงานการ
ความเข้าใจในการท าต้นทุน จนท.รพ.สต. 15 คน แบบ Quick method ของ  -ค่าอาหารกลาง จัดการทั่วไป
บริการ หน่วยบริการ วนัและอาหาร
2. เพื่อให้มีการวเิคราะห์ 2.หน่วยงานทราบต้นทุน วา่งจ านวน50คน
ต้นทุนบริการ บริการ *100บ.จ านวน
3.เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เงิน 5,000 บาท
รายรับ-รายจ่าย  - ค่าตอบแทน
4.เพื่อให้มีการบริหารงานที่ วทิยากร 7 ชม.ๆ 
เน้นผลลัพท์ควบคู่กับ ละ 600 บาท  
ค่าใช้จ่ายต้นทุน จ านวนเงิน 

4,200 บาท 
ค่าเดินทาง
วทิยากร3,000บ.
 -ค่าวสัดุ2,800บ.

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการ การเงนิการคลังที่มปีระสิทธิภาพ
กลยุทธ์  จัดสรรเงนิอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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กลยุทธ์  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบรหิารการเงนิการคลัง

ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบรหิาร  - เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ  - โรงพยาบาลล้ี 1 แห่ง  -โรงพยาบาลล้ีไม่ประสบ ม.ค. - ก.ย.63 - ทีม CFO ร.พ.ล้ี 
การเงนิการคลังโรงพยาบาลี้ ปี 2563 ระบบการบริหารจัดการ  - เครือข่ายบริการสุข- ภาวะวกิฤตทางการเงิน /คณะกรรมการ
 ขัน้ที่ 1 เตรียมการ ด้านการเงินการคลังของ    ภาพในพื้นที่ ที่เกีย่วข้อง
   1.ทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการ CFO โรงพยาบาล
   2.รวบรวมข้อมูล และ วเิคราะห์ ข้อมูลของ
     แต่ละกลุ่มงาน / กรรมการที่เกีย่วข้อง
   3. ก าหนดแนวทางแก้ไข พัฒนา
   4. ประชุมชี้แจง บุคลากรทุกระดับ 
       ส่ือสารความเข้าใจ

  ขัน้ตอนที่ 2 ด าเนินการ
   1. ประชุมทีม CFO เพื่อวเิคราะห์องค์กร
   2. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิัติ
          * ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
          * เพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการ การเงนิการคลังที่มปีระสิทธิภาพ
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กลยุทธ์  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบรหิารการเงนิการคลัง

ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการ การเงนิการคลังที่มปีระสิทธิภาพ

  ขัน้ที่ 3 ติดตามและประเมินผล
      * โดยใช้เคร่ืองมือ Planfin ในการ
 ติดตามก ากับทุกเดือน
      * ติดตามรายรับ - รายจ่าย
      * ใช้ FAI ในการประเมินประสิทธภิาพ
      การบริหารการเงินการคลัง
      * ประเมิน ดัชนีชี้วดัภาวะวกิฤต 7
      * สอบทานและตรวจสอบคุณภาพบัญชี
      * สรุปผลการด าเนินงานและ น าเสนอ
      ผู้บริหารทุกเดือน
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

2 ประชมุจัดท าแผนแมบ่ท IT รพ.ลี้ - เพื่อสนุบสนุนให้การบันทึก จนท.รพ. ล้ี  - อัตราความสมบูรณ์ของ ม.ค.-ก.ย.63 7,200 ทีม  IT
 1.ทีมงานเข้มแข็ง มีความพร้อม ข้อมูลได้อย่างประสิทธภิาพ ทุกคน 100  % ข้อมูลที่ส่งออกโดย รายละเอียดงบคือ
  - ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ โปรแกรมHOSxp 1.กิจกรรมประชุม
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  -ค่าอาหาร,
  - ประชุม ติดตามและประเมินผลแผน  - อัตราความพึงพอใจต่อ อาหารวา่งพร้อม
   แม่บทด้าน IT ปี 2562 - 2564 งานข้อม,ูสารสนเทศมาก เคร่ืองด่ืม 120บ.
 2. ทบทวนแผนแผนปฏบิัติที่เชื่อมโยง กวา่ร้อยละ 80 x20คน
    แผนแม่บท (แบ่งเป็น 3 คร้ัง)
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ประชุมทีมข้อมูลสารสนเทศและ
   ตัวชี้วดั3 คร้ัง ต่อปีงบประมาณ
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบ
    การให้บริการ HosXp Update
  6. ส ารวจความพึงใจของผู้รับบริการ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ

 ต่องานข้อมูล สารสนเทศ
 7. ติดตาม ควบคุมก ากับ ประเมินผลโดยทีม
คณะกรรมการ IT ประชุมอย่างน้อย 4 คร้ัง / ปี

3 โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิารขอ้มลู   - เพื่อพัฒนาระบบการให้  ศูนย์ข้อมูล   - Datacenter  คุณภาพ ม.ค.-ก.ย.63 14,000 ทีม  IT
สารสนเทศอย่างครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพบริการข้อมูลสารสนเทศ Datacenter รายละเอียดงบคือ
1. พัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือ อย่างครอบคลุมและมี 1.ปรับปรุงห้อง
   ข่ายและน าข้อมูล มา ใช้ประโยชน์ได้ ประสิทธภิาพ 100,000
2. การจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ (งบวสัดุ/ครุภณัฑ์)
   โรงพยาบาล 2.ค่าtabletราคา
3.น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการส ารวจข้อมูล 14,000

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า117



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ

4 โครงการ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้น   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   วสัดุ / ครุภณัฑ์ COM - อัตราร้อยละของความ ม.ค.-ก.ย.63 500,000 ทีม  IT
 IT  ให้พรอ้มใช้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้  พร้อมใช้ วสัดุ / ครุภณัฑ์ (งบวสัดุ/ครุภณัฑ์)
1. กิจกรรมการบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ทันสมัย และมีความมั่งคง คอมพิวเตอร์  และงบ
    ( Network  Internet ) ปลอดภยั ซ่อมบ ารุงรพ.ล้ี
2. จัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบรักษาความ
ปลอดภยับน อินเทอร์เน็ต(Firewall) 
3. จัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ 
  Internet ไร้สายและตัวรับสัญญาณ
4. จัดหาและทดแทน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS)
5. จัดหาเคร่ือง คอมพิวเตอร์แม่ขาย
6. จัดหาคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมและทดแทน
ของเดิม ส าหรับงานส านักงาน
7. จัดหาเคร่ือง Printerชนิดต่างๆ
8. ซ่อมและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
9. ปรับปรุงระบบ Network

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า118



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  
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10.จัดซ้ือลิขสิทธิ ์Program anti virus 
11. จัดหาซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ ์ License
     ของ โรงพยาบาล (ระบบ ปฏบิัติการ
     และระบบ Back office)

5  โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความรู้และ  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ   - จนท.รพ.ล้ี ทุกท่าน  -  บุคลากร รพ.ล้ี ได้รับ ม.ค.-ก.ย.63 36,400 ทีม  IT
ทักษะบุคลากรในดา้นเทคโนโลยี บุคลากรทุกระดับให้มี   - จนท.งาน IT การพัฒนาความรู้และ รายละเอียดงบคือ
สารสนเทศ สมรรถนะที่เหมาะสม   - คู่มือ Hos XP ทักษะด้าน IT ครบ 100 % 1.อบรมบุคลากร
1. ประชุมวชิาการทางด้าน IT ส าหรับ ต่อการปฏบิัติงาน  -ค่าอาหาร,
  บุคลากร ครบ 100 %   2. เพื่อสนับสนุนงาน และ   - จนท.งาน IT ได้รับการ อาหารวา่งพร้อม
2. อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน IT ใน รองรับการเปล่ียนแปลงทาง พัฒนาศักยภาพ 100% เคร่ืองด่ืม 120บ.
ระดับมาตรฐานความรู้ตามที่ก าหนด และ เทคโนโลยี x270คน
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานได้    - คู่มือ Hos xp ส าหรับ (แบ่งเป็น 4 รุ่น)
3.จัดท าคู่มือ HosXP   ผู้ใช้งาน  และพัฒนา เป็นเงิน เท่ากับ

  อย่างละ 1 เล่ม 32,400
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  4. จัดส่งบุคลากรด้าน IT เข้ารับการ 2.ค่าจัดท ารูปเล่ม
    พัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ IT คู่มือ Hos xp 

จ านวน 40 เล่มๆ
ละ100 บาท 

9 โครงการพัฒนาหน่วยบรกิาร โรงพยาบาลลี้  - เพื่อจัดท าฐานข้อมูล  - โรงพยาบาลล้ี  - มีระบบสารสนเทศ ม.ค - ก.ย.63 29,800 ทีม KM ร.พ.ล้ี 
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง  ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ รายละเอียดงบ
  - เสนอ กกบ.รพ.ล้ี ในการด าเนินงาน และ โรงพยาบาลล้ี  โรงพยาบาลล้ี  - ค่าอาหารและ
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ อาหารวา่ง30คน
  - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ  - ร้อยละความพึงพอใจของ x120บาทx4คร้ัง
โรงพยาบาล ผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ 14,400 บาท

  - ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงาน   - ค่าวัสดุ 1,000

  - จัดท าศูนย์การเรียนรู้ในหน่วยบริการ กิจกรรม เวทีแลก
  - ติดตาม และประเมินผล เปล่ียนเรียนรู้
  - จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  - ค่าอาหารและ
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  - สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ อาหารวา่ง60คน
x120บาทx2คร้ัง
14,400 บาท

6 โครงการจัดท าวารสารของโรงพยาบาลลี้ 1. เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองการ เจ้าหน้าที่และ 1. บุคลากรและประชาชน เม.ย.-ก.ย.63 30,000 วนิัย 
ราย 6 เดอืน ให้บริการและสิทธปิระโยชน์ ประชาชนใน ได้รับความรู้และข้อมูลจาก ต๊ะยานะ
1.1  ให้ความรู้เกีย่วกับโรคต่างๆ ต่างๆกับบุคลากรและ พื้นที่อ.ล้ีและไกล้ วารสาร ร้อยละ 80
และการป้องกันโรคในชุมชน ประชาชนภายในโรงพยาบาล เคียง 2. บุคลากรและประชาชน 
1.2 ประชาสัมพันธโ์ครงการต่างๆของ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ ได้รู้ถึงกิจกรรมต่างๆจาก
ของโรงพยาบาล กิจกรรมต่างๆของทาง ทางโรงพยาบาลมากขึน้ 

โรงพยาบาล ร้อยละ 80
3. เป็นช่องทางในการส่ือสาร 3. บุคลากรและประชาชน 
กับโรงพยาบาล อีกทางหนึ่ง สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับ

ไปเผยแพร่ต่อ ร้อยละ 70
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50 การตดิตามการลงรายงานความเสี่ยงใน เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร 10หน่วยงาน 100%หน่วยงานมมีการ ต.ค62.-ก.ย.63 ณัฐนพิน
โปรแกรม HRMS สามารถลงรายงาน ของกลุ่ม ลงรายงาน ทีม RM ของ
  -ร่วมทีมนิเทศหน่วยงานของ ความเส่ียงได้ครบ การพยาบาล หน่วยงาน
กลุ่มการพยาบาล เร่ือง
โปรแกรม HRMS

51 ตดิตามการเขา้ยืนยันและแก้ไข รายงานความเส่ียงได้รับ รายงานความเส่ียงได้รับการ ต.ค62.-ก.ย.63 ณัฐนพิน
ความเสี่ยงในโปรแกรม HRMS การยืนยันแก้รับการแก้ไข แก้ไข ในระดับหัวหน้าหน่วย ทีม RM ของ

โดยหัวหน้าหน่วยงาน งานตามระบบ ครบ หน่วยงาน
ตามระบบโปรแกรม

52 ตดิตามตามการท า Risk profile มRีisk profile 10หน่วยงาน 100%หน่วยงานมมี ต.ค62.-ก.ย.63 จีรนุช
ใน 10 หน่วยงานของกลุ่ม ใน 10 หน่วยงานของ ของกลุ่ม Risk profile ทีม RM ของ
การพยาบาล กลุ่มการพยาบาล การพยาบาล หน่วยงาน

ที่เป็นปัจจุบัน
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53 ตดิตามการรายงานความเสี่ยง มีการรับรู้และร่วมกัน 10หน่วยงาน 100%หน่วยงานมมีการ ต.ค62.-ก.ย.63 ณัฐนพิน
ของหน่วยงานในการประชมุ วางแผนการบริหาร ของกลุ่ม รายงาน
กรรมการพยาบาล ความเส่ียงในกลุ่ม การพยาบาล

การพยาบาล

40 พัฒนาการเก็บขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ  10 หน่วยงาน ร้อยละ ตัวชี้วดัตามแผน ธ.ค.62-ก.ย.63 ไม่มี อกพ.สารสนเทศ
ของกลุ่มงานการพยาบาล ให้ ทันตอ่เวลา พัฒนาระบบบริการพยาบาล องค์กรผ่านเกณฑ์ 100% ถนอมจิตต์
ตรวจสอบได ้สะดวกในการเขา้ถึง  ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

41 พัฒนาชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน 10 หน่วยงาน งานสารสนเทศได้รับข้อมูล ธ.ค.62-ก.ย.63 ไม่มี อกพ.สารสนเทศ
ชอ้มลูสารสนเทศ รับทราบข้อมูลทาง ตัวชี้วดั ทันเวลา ถนอมจิตต์

การพยาบาล 
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

7 โครงการพัฒนการบันทึกเวชระเบียน  -เพื่อการเก็บรักษาเวช  - เวชระเบียนผู้ป่วยนอก -อัตราสูญหายเวชระเบียน ม.ค.-ก.ย.63 200,000 งานเวชระเบียน
ดว้ยระบบสแกน ระเบียนไวใ้ห้สมบูรณ์ป้องกัน  - เวชระเบียนผู้ป่วยใน  -ระยะเวลารอคอย งบครุภณัท์ งานสารสนเทศ
 - จัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ การสูญหาย  - คณะกรรมการสาร- เวชระเบียน
 - จัดการประชุมตัวแทนทุกหน่วยงาน  -เพื่อลดความซ้้าซ้อนของ สนเทศ -ร้อยละความพึงพอใจต่อ
 - ประเมินและติดตามปัญหาทุก 1 เดือน การท้างาน  - ตัวแทนทุกหน่วยงาน การใช้เทคโนโลยี
 - จัดการประชุมตัวแทนทุกฝ่ายอย่างน้อย  -เพื่อความสะดวกและรวด-  - คณะกรรมการ สารสนเทศของรพ.ล้ี
 3 เดือน/คร้ัง เร็วในการเข้าถึงเวชระเบียน เวชระเบียน
 - สรุปผลการด้าเนินงานกิจกรรมตาม -ลดจ้านวนผู้ปฏบิัติงานในเวร  - ลดOTเจ้าหน้าที่
โครงการ เช้า1คน(ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว) (ค่าOT ประมาณ 

-ลดปัญหาเร่ืองความอัดของ 20*300 =6,000/เดือน
เวชระเบียน 72,000/ปี)
-ลดปัญหาด้านสุขภาพจาก
การท้างาน (ปัญหาเร่ืองฝุ่น
กระดาษและปวดเมื่อยข้อเข่า
/ข้อเข่า,ข้อเท้า)

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพที่มคุีณภาพ
กลยุทธ์  พัฒนาระบบสนับสนุนบรกิารสุขภาพดว้ยระบบdigital   :  smart  hospital

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า124



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

10 โครงการสรปุและประเมนิผลการด าเนินงาน 1. เพื่อติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริหาร 1. มีการจัดท ารูปเล่ม ม.ค. - ก.ย. 63 12,800 กลุ่มงาน
สาธารณสุขโรงพยาบาลลี้ปีงบประมาณ2563 การด าเนินงานตามแผน โรงพยาบาลล้ีและหัว สรุปผลการด าเนินงาน ประกัน
 โดยม ีกิจกรรม  คือ ปีงบประมาณ 2561 หน้างานรวมจ านวน สาธารณสุขเพื่อการเผย รายละเอียดงบ สุขภาพฯ
 1. ชี้แจงโครงการให้แก่หน่วยงานที่เกีย่ว  30 ท่าน แพร่ในองค์กร 1.สถานที่ในรพ.
ข้องทราบ 2.เพื่อวเิคราะห์ปัญหาและ  - ค่าอาหารและ
 2. แต่ละหน่วยงานสรุปผลการด าเนินงาน อุปสรรคในการด าเนินงาน 2. มีการติดตามประเมิน อาหารวา่ง120บ.
ของตนเอง เพื่อน าเสนอ สาธารณสุขในปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานทุก x 30คน x 3คร้ัง
3. น าเสนอข้อมูล แลกเปล่ียนเรียนรู้  3 เดือน  -ค่าเอกสารและ
4.วเิคราะห์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข 3. เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน วสัดุประกอบการ
5. จัดท ารูปเล่มสรุปข้อมูลการด าเนินงาน ด้านสาธารณสุขใน 3. ร้อยละของแผนงาน/ ประชุม 2,000บ.
6. สรุปและประเมินผล โครงการ ปีงบประมาณ 2561 โครงการที่ด าเนินงาน

ส าเร็จตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  การบรหิารจัดการแผนอย่างมปีระสิทธิภาพ

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า125



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  ระบบบรหิารจัดการที่มคุีณภาพตามหลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์  การบรหิารจัดการแผนอย่างมปีระสิทธิภาพ

8  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท าแผนงาน 1. เพื่อติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริหาร 1. มีการจัดท ารูปเล่ม ม.ค.-ก.ย. 63 20,000 กลุ่มงาน
โครงการ ตามยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ การด าเนินงานตามแผน โรงพยาบาลล้ีและหัว สรุปผลการด าเนินงาน ประกัน
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2563 หน้างานรวมจ านวน สาธารณสุขเพื่อการเผย รายละเอียดงบ สุขภาพฯ
 1. ชี้แจงโครงการให้แก่หน่วยงานที่เกีย่ว  30 ท่าน แพร่ในองค์กร 1.สถานที่ในรพ.
ข้องทราบ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ค่าอาหารและ
 2. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตาม บุคลากรในการจัดท าแผนงาน 2. มีการติดตามประเมิน อาหารวา่ง120บ.
แผนงานโครงการ ตามแผนปฏบิัติ รพ.ล้ี โครงการที่มีคุณภาพ ผลการด าเนินงานทุก x 30คน x 3คร้ัง
ปี 2563  3 เดือน  - ค่าวทิยากร 
3. ประเมินโครงการ ตาม CIPP Model 1 ท่าน1200บาท
4.วเิคราะห์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข 3. ร้อยละของแผนงาน/ *6 ชั่วโมง
5. สรุปและประเมินผล โครงการ โครงการที่ด าเนินงาน  -ค่าเอกสารและ

ส าเร็จตามแผนปฏบิัติการ วสัดุประกอบการ
ประจ าปี ประชุม 2,000บ.

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า126



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

56 แผนบรหิารจัดหาเครื่องมอืให้เพียงพอ 1.มีเคร่ืองมือแพทย์ที่จ าเป็น 1.อุบัติการณ์เคร่ืองมือแพทย์ คกก.MEM
ตอ่การบรกิารผู้ป่วย ประเภทช่วยชีวติ วนิิจฉัย ไม่พอใช้ <  10 ไม่พอใช้ <  10 คร้ัง/ปี ธ.ค.-ส.ค.63 นวลจันทร์ 
 กิจกรรม รักษาและสนับสนุน คร้ัง/ปี ศุภฤกษ์ 
1.รวบรวมข้อมูลความต้องการเคร่ืองมือแพทย์ เพียงพอต่อการบริการผู้ป่วย กรรณิการ์ 
ที่จ าเป็นต่อการบริการผู้ป่วยทุกหน่วยงาน ตามService plan ระดับ F1 การเงิน
2. จัดท าแผนความต้องการของหน่วยงาน หัวหน้า
3. เรียงล าดับรายการครุภณัฑ์ ตามแหล่ง หน่วยงาน
งบประมาณ นวลจันทร์
           3.1 งบลงทุน 1.งบค่าเส่ือม  เสาวลักษณ์

2,000,000
          3.2 งบค่าเส่ือม 2.งบเงินบ ารุงรพ.

500,000
          3.3 งบบริจาค 3.งบบริจาค 
          3.4 งบเงินบ ารุงโรงพยาบาล
          3.5 งบอื่นๆ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  เครื่องมอืส าคัญเพียงพอและพรอ้มใช้
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเครื่องมอืให้มปีระสิทธิภาพ

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า127



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  เครื่องมอืส าคัญเพียงพอและพรอ้มใช้
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเครื่องมอืให้มปีระสิทธิภาพ

4. ส่งแผนขออนุมัติตามแผนงบ 2.มีการจัดหาเคร่ืองมือ เม.ย.,ก.ย. 63 หัวหน้าหน่วย
5.ด าเนินการจัดหา/จัดซ้ือตามแผนงบ 100% ทันเวลาตามแผน 100% งาน นวลจันทร์
6.ประเมินผลการด าเนินงานการจัดหา/จัดซ้ือ
เคร่ืองมือแพทย์ นวลจันทร์/
7. มีการตรวจรับเคร่ืองมือแพทย์ให้ถูกต้อง จนท.พัสดุ
ตามสเปค คกก.พัสดุ
8.การลงทะเบียนครุภณัฑ์การแพทย์ /จัดท า 100% 3.ความส าเร็จของการ เม.ย.,ก.ย. 63 คกก.MEM
ประวติัตามโปรแกรมRMC 2002 ด าเนินการตามแผน 100% เสาวลักษณ์
9.ทบทวนแนวทางปฏบิัติในกระบวนการ
บริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า128



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  เครื่องมอืส าคัญเพียงพอและพรอ้มใช้
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเครื่องมอืให้มปีระสิทธิภาพ

57 แผนบรหิารจัดการให้เครื่องมอืแพทย์พรอ้ม
ใชง้านตามระดบัความเสี่ยงเครื่องมอืแพทย์
ความเสี่ยงสูง  ปานกลางและต่ า
กิจกรรม
1.ก าหนดรายการเคร่ืองมือแพทย์ที่มีความ 1.เคร่ืองมือแพทย์ได้รับการ ม.ีค.,ส.ค.63 รัชนี/ราตรี/
เส่ียงสูง ปานกลาง และต่ า ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปรียานุช
2. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้เคร่ือง ได้ครบถ้วน 4.อุบัติการณ์เคร่ืองมือแพทย์ ต.ค.-ก.ย.63 หัวหน้า
มือแพทย์ที่มีความเส่ียงสูงและที่ส าคัญของ 2.เคร่ืองมือแพทย์พร้อมใช้ ไม่พร้อมใช้งาน หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน งานและปลอดภยัต่อการ
การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกัน บริการผู้ป่วย   4.1ก่อนใช้งาน < 5คร้ัง/ปี
3.ก าหนดรายการเคร่ืองมือแพทย์ที่ต้องท าการ  ส.ค.63 310,000 หัวหน้า
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันจากหน่วยงาน/บริษัท   4.2 ขณะใช้งานกับ หน่วยงาน
ภายนอกและระบุเหตุผลความจ าเป็น Pt=0 คร้ัง
4.รวบรวมแผนPMจากหน่วยงานมาจัดท า ก.ย.-63 รัชนี/ราตรี/
แผนของโรงพยาบาล จัดล าดับความจ าเป็น ปรียานุช

แผนปฏิบติัการสาธารณสุขตามแผนยทุธศาสตร์โรงพยาบาลล้ี ปีงบประมาณ 2563 หน้า129



ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  เครื่องมอืส าคัญเพียงพอและพรอ้มใช้
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเครื่องมอืให้มปีระสิทธิภาพ

และความส าคัญ ก าหนดไตรมาศด าเนินการ
5. ส่งแผน ขออนุมัติงบประมาณ 5.มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ก.ย.-63 จนท.พัสดุ
6.ด าเนินการบ ารุงรักษาตามแผนแผนงบ แพทย์ทันเวลาตามแผน คกก.MEM
7.ประเมินผลการด าเนินงานการบ ารุง 100% รัชนี/ราตรี/
รักษาเคร่ืองมือแพทย์ตามแผน 6.ความส าเร็จของการ ปรียานุช
8.บันทึกผลการบ ารุงรักษาลงในโปรแกรม ด าเนินการตามแผน 100% เสาวลักษ์
RMC2005
9.บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมความเส่ียง คกก.MEM
กรณีเคร่ืองมือช ารุด หน่วยงาน
การสอบเทียบ
9.ก าหนดรายการ/จ านวนเคร่ืองมือแพทย์ที่ 4.อุบัติการณ์เคร่ืองมือแพทย์ ม.ีค.,ส.ค. 63 25,000 หัวหน้า
ต้องท าการสอบเทียบแยกตามระดับความเส่ียง ไม่พร้อมใช้งาน หน่วยงาน
10.รวบรวมรายการเคร่ืองมือแพทย์ที่ต้อง   4.1 ก่อนใช้งาน <5คร้ัง/ปี นิจญา/IPD
สอบเทียบมาจัดท าแผนของโรงพยาบาล หญิง/ไพรัตน์
ก าหนดระยะเวลาที่ต้องสอบเทียบ ระบุงบ   4.2 ขณะใช้งานกับ
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เป้าประสงค์  เครื่องมอืส าคัญเพียงพอและพรอ้มใช้
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเครื่องมอืให้มปีระสิทธิภาพ

ประมาณที่ต้องใช้ในการสอบเทียบทั้งหมด Pt=0 คร้ัง
11. จัดท าหนังสือประสานส านักงานสนับสนุน 5.มีการสอบเคร่ืองมือแพทย์ พ.ย.-62 อัจฉรา/
บริการเขต1 เชียงใหม่ ในการจัดเวลาและ ทันเวลาตามแผน 100% เสาวลักษณ์
บุคลากรมาด าเนินการสอบเทียบ 6.ความส าเร็จของการ
12. จัดหาแหล่งสอบเทียบกรณีมีเคร่ืองมือ ด าเนินการตามแผน 100% ม.ีค.-63 คกก.MEM
แพทย์จ าเป็นต้องสอบเทียบเพิ่ม
13.ส่งแผน ขออนุมัติงบประมาณ ส.ค.-63 เสาวลักษณ์
14.ด าเนินการสอบเทียบตามแผน คกก.MEM
15.ประเมินผลการสอบเทียบตามแผน ม.ิย.-63 นิจญา/IPD

หญิง/ไพรัตน์
16.บันทึกผลการบ ารุงรักษาลงในโปรแกรม ธค.-กพ.63 นิจญา/นินภา/
RMC2005 ไพรัตน์
ดา้นทักษะการใชแ้ละการบ ารงุรกัษา
17. มีการสอนการใช้เคร่ืองมือแพทย์ที่ 7.ร้อยละบุคลากรที่เกีย่วข้อง เมื่อได้รับ สธพิรรณ์
ได้จัดหามาใหม่โดยช่างของบริษัทและ ได้รับความรู้/ฝึกทักษะการ เคร่ืองมือ สุภาวดี
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ยุทธศาสตร ์4.Governance Excellence : บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล  

เป้าประสงค์  เครื่องมอืส าคัญเพียงพอและพรอ้มใช้
กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเครื่องมอืให้มปีระสิทธิภาพ

เก็บข้อมูลการสอน ใช้การบ ารุงรักษา 80 % สธพิรรณ์
18. มีการอบรมบุคลากรเกีย่วกับการใช้ สุรีรัตน์
และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ หัวหน้า
19.มีการนิเทศติดตามทักษะการใช้และ หน่วยงาน
การบ ารุงรักษาและการจัดเก็บเคร่ืองมือ คกก.MEM
แพทย์ ของหน่วยงาน
กลยุทธท์ี่ ๓ People Excellence กก.คุณธรรม
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ล าดบั แผนงานโครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตวัชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

49 โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพงานดว้ย 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน บุคลากรกลุ่มการ 1.อัตราการพัฒนางาน ต.ค62.-ก.ย.63 38,050 คณะกรรมการ
การท าวิจัย R&D ประจ าด้วยงานวจิัย พยาบาล 50 คน ประจ าด้วยการท าวจิัยของ (ค่าอาหารกลาง วจิัย กลุ่มการ
 กิจกรรม  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกลุ่มการพยาบาล  วนั อาหารวา่ง พยาบาล
1. อบรมให้ความรู้ ทักษะการท าวจิัย R&D บุคลากรของกลุ่มการ ร้อยละ70 พร้อมเคร่ืองด่ืม 
ในบุคลากร กลุ่มการพยาบาล พยาบาลในการท าวจิัย 2.มีงานวจิัย จากงานประจ า 120บ*5คน*3วนั
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถ อย่างน้อย 2 เร่ือง/ปี 15,000บ.ค่าตอบ
ในจัดการปัญหาและพัฒนาระบบคุณภาพ แทนวทิยากรชม.
การพยาบาลด้วยงานวจิัย ละ600บ.*6ชม*
3.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวจิัย R&D 3วนั=10,800บ. 
4..สรุป ติดตาม ประเมินผล ค่าพาหนะเดิน

ทางวทิยากร 
10,000 บาท, 
ค่าที่พักวทิยากร 
วนัละ750บ*3วนั
 =2,250บาท)

แผนปฎบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563
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เป้าประสงค์ 13 งานวิจัยหรอืนวัตกรรมสนับสนุนการด าเนินงานดา้นสุขภาพที่มปีระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 34 พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยหรอืนวัตกรรมในพ้ืนที่
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลี้ 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
วัน/เดือน/ปี    ......8 มกราคม  2563.......... 
หัวข้อ    เผยแพร่  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2563 
ประจ าเดือน    .....มกราคม 2563........ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แผนปฏิบัติการสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ  2563 

Link ภายนอก  ................................................................................................................................................. 

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล 

( นายวิรุตติ์   วิเชยันต์ ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

        วดป........2  มกราคม  2563........... 

ผู้อนุมัติรับรอง 

( นายเผ่าพงศ์    สุนทร ) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป........2  มกราคา  2563....... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

(นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ......8  มกราคม   2563........ 

ลงชื่อ     
( นายวิรุตติ์   วิเชยันต์ ) 

    (หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ) 
วดป. ......8  มกราคม   2563........ 
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