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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยทุธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
หนวยงาน ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน 
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน  ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน  

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ        
(ของแผน)

1. รอยละความสําเร็จตาม 
เปาหมายผลผลิตของหนวยงาน

 - ภารกิจหลักและยุทธศาสตรของ
หนวยงาน (7 ภารกิจ)

รอยละ ≥80 71.43 89.29

2. รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ มี.ค.61)

รอยละ 90 73.68 91.86

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสาํเร็จของหนวยงาน  ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสาํเร็จของหนวยงาน  

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

3. รอยละหรือคะแนนประเมิน                                                                                                      
   5 ส (ผลตรวจประเมินพื้นที่  
   ครั้งท่ี 1/61)

รอยละ 5.00 4.96 99.20

4. รอยละผลสําเร็จการ  
   ดําเนินงานและการใชจาย  
   งบประมาณตามแผนปฏิบัติ  
   การประจําป (ณ มี.ค.61) 

รอยละ 100
(56.54 

ลานบาท)

32.29 

(ลาน
บาท)

57.11
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐานและตัวช้ีวัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

2

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน  5 3 60  นับความสําเร็จตามผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัด

1. เชิงปริมาณ
จํานวนผูใชบริการ 
(คน/ป)

15,000 9,698 64.59
จํานวนผูรับบริการเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว ในระยะเวลา     
6 เดือน มีผูใชบริการ คิดเปนรอยละ 64.59 ซึ่งคาดวาสิ้นป 
2561 จํานวนผูใชบริการจะมากกวาเปาท่ีวางไว โดยผูรับบริการ
ท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

  2. เชิงคุณภาพ
รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

80 85 100
 ผูรับบริการไดประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ภายหลัง
จากการรับบริการในแผนกตาง ๆ โดยมีแบบสอบถามให และ
สรุปเปนรายเดือน ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจใน
บริการ และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง ซึ่งศูนยการแพทยฯ จะ
นํามาปรับปรุงการใหบริการตอไป

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปน             
เสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

 3. เชิงตนทุน
รอยละของการใช
จายงบประมาณ
ที่เปนไปตามแผน

100
56.54  

(ลานบาท)

32.29
(ลานบาท)

57.11
มีการใชจายงบประมาณนอยกวา
แผน เน่ืองจากรายการครุภัณฑและ
การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเปด
หอผูปวยในและหองผาตัดเล็ก จะมี
การเบิกจายงบประมาณในรอบครึ่ง
ปหลัง

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปน
เสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ  
4. รอยละของการใชเงิน
นอกแผนและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5 16.96 339.2

มีการเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณคาใชจายจากงบ
ดําเนินงานเปนงบครุภัณฑ และปรับปรุงอาคารจํานวน
มาก เนื่องจากศูนยการแพทยฯ เพิ่งเปดดําเนินการ 
ในชวงแรกจึงตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความ
ตองการของการขยายการบริการใหมีความเหมาะสม 
ทันสมัย และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ

5. เชิงเวลา
รายรับจากการใหบริการ
(ลานบาท)

14.73 2.58 17.52

มีรายรับจากการใหบริการจากผูรับบริการหลายประเภท เชน 
สปสช., ประกันอุบัติเหตุ, สวัสดิการบุคลากร มวล., สิทธิ
เบิกจายตรง ของขาราชการ และ อปท. รวมถึงผูรับบริการที่
ชําระเงินสด ดวย

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศกัยภาพสูงและเปนเสาหลัก
ดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีภาคใต
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ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปน
เสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร  2 2 100  นับความสําเร็จตามผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัด
ตัวที่วัดที่ 1
WU8-2-3 จํานวนผูเขารับ
บริการศูนยการแพทย (คน
ตอป)

15,000 9,698 64.59
 จํานวนผูรับบริการเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ในระยะเวลา 
5 เดือน มีผูใชบริการ คิดเปนรอยละ 64.59 ซึ่งคาดวาสิ้นป 2561 
จํานวนผูใชบริการจะมากกวาเปาที่วางไว

 ตัวชี้วัดที่ 2
WU8-2-4 รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

80 85 100
 ผูรับบริการไดประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ภายหลัง
จากการรับบริการในแผนกตาง ๆ โดยมีแบบสอบถามให และสรุป
เปนรายเดือน ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในบริการ และ
มีขอเสนอแนะใหปรับปรุง ซึ่งศูนยการแพทยฯ จะนํามาปรับปรุง
การใหบริการตอไป

ดําเนินงาน                          สรุปผลการดําเนินงาน                          
ตัวชี้วัดตามนโยบายเรงดวน

ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม 
1. กําหนดขอบเขตภาระงานแก หัวหนาหนวยงานในบังคับบัญชาทุกระดับทุกคน  

    โดยเร็ว
สรุปผลการดําเนินงาน

1.) ไดมีคําส่ังมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ แกหัวหนาหนวยงานในบังคับบัญชา
ทุกระดับทุกคน ตามคําสั่งศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ 3/2560 เรื่อง แตงตั้ง
รักษาการแทนหัวหนาฝาย/แผนก โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

2.) ไดมีการจัดทําขอบเขตภาระงานพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัด (KPI)มอบหมายแกผูใต
บังคับบังคับบัญชาทุกระดับชั้น

 

สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม 
1. กําหนดขอบเขตภาระงานแก หัวหนาหนวยงานในบังคับบัญชาทุกระดับทุกคน  

    โดยเร็ว
สรุปผลการดําเนินงาน

1.) ไดมีคําส่ังมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ แกหัวหนาหนวยงานในบังคับบัญชา
ทุกระดับทุกคน ตามคําสั่งศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ 3/2560 เรื่อง แตงตั้ง
รักษาการแทนหัวหนาฝาย/แผนก โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

2.) ไดมีการจัดทําขอบเขตภาระงานพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัด (KPI)มอบหมายแกผูใต
บังคับบังคับบัญชาทุกระดับชั้น

 

2. มีแผนปฏิบัติการที่เปนไปตามแผนงบประมาณประจําป 2561 

สรุปผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เปนไปตามแผนงบประมาณประจําป 2561 และไดจัดทํา
งบประมาณประจําป 2562 นําสงสวนแผนงานเรียบรอยแลว 

มีดําเนินงานเพิ่มเติมจากแผนฯ ที่วางไว คือ
1.) การเปดคลินิกแพทยเฉพาะทาง เชน จักษุ, เด็ก, ถันยเมตต, สูตินรีเวช, หู คอ จมูก, 

กระดูกและขอ, เวชศาสตร ฟนฟู, หอบหิดและภูมิแพ เปนตน
2.) การขยายบริการเพิ่ม “หองผาตัดเล็ก” อยูในระหวางการออกแบบจัดซื้อครุภัณฑที่

เกี่ยวของตอไป
3.) การขยายพื้นที่การดําเนินงานพรอมกับหอผูปวยใน เชน คลังยา, หองจายกลาง (CSSD), 

หองเก็บศพ, โถงกลางหนาอาคารผูปวยนอก, หองตรวจ MRI และหองสํานักงาน เปนตน
 

2. มีแผนปฏิบัติการที่เปนไปตามแผนงบประมาณประจําป 2561 

สรุปผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เปนไปตามแผนงบประมาณประจําป 2561 และไดจัดทํา
งบประมาณประจําป 2562 นําสงสวนแผนงานเรียบรอยแลว 

มีดําเนินงานเพิ่มเติมจากแผนฯ ที่วางไว คือ
1.) การเปดคลินิกแพทยเฉพาะทาง เชน จักษุ, เด็ก, ถันยเมตต, สูตินรีเวช, หู คอ จมูก, 

กระดูกและขอ, เวชศาสตร ฟนฟู, หอบหิดและภูมิแพ เปนตน
2.) การขยายบริการเพิ่ม “หองผาตัดเล็ก” อยูในระหวางการออกแบบจัดซื้อครุภัณฑที่

เกี่ยวของตอไป
3.) การขยายพื้นที่การดําเนินงานพรอมกับหอผูปวยใน เชน คลังยา, หองจายกลาง (CSSD), 

หองเก็บศพ, โถงกลางหนาอาคารผูปวยนอก, หองตรวจ MRI และหองสํานักงาน เปนตน
 



17/07/61

7

3. มีแผนการเปดใหบริการของโรงพยาบาลศูนยการแพทยอยางเปนทางการ 
(Grand Opening)

สรุปผลการดําเนินงาน
ศูนยการแพทย ไดดําเนินการจัดพิธีเปดโรงพยาบาลศูนยการแพทยอยางเปนทางการ 

(Grand Opening) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรียบรอยแลว โดยมีผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวม
เปดแพรคลุมปาย โดยมีแขกผูมีเกียรติรวมงานมากกวา 500 คน และมีรวมผูบริจาคเขากองทุนศูนย
การแพทย รวม 37 ราย รวมเปนเงิน 329,240.00 บาท 

ทั้งนี้ ยังมีผูบริจาคตอเนื่องถึงปจจุบัน (เงินสด และสินทรัพย) รวมมูลคา 7,691,128.00 
บาท
 

3. มีแผนการเปดใหบริการของโรงพยาบาลศูนยการแพทยอยางเปนทางการ 
(Grand Opening)

สรุปผลการดําเนินงาน
ศูนยการแพทย ไดดําเนินการจัดพิธีเปดโรงพยาบาลศูนยการแพทยอยางเปนทางการ 

(Grand Opening) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรียบรอยแลว โดยมีผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวม
เปดแพรคลุมปาย โดยมีแขกผูมีเกียรติรวมงานมากกวา 500 คน และมีรวมผูบริจาคเขากองทุนศูนย
การแพทย รวม 37 ราย รวมเปนเงิน 329,240.00 บาท 

ทั้งนี้ ยังมีผูบริจาคตอเนื่องถึงปจจุบัน (เงินสด และสินทรัพย) รวมมูลคา 7,691,128.00 
บาท
 

4. มีแผนบริหารศูนยการแพทยที่สอดคลองกับแผนการเปดใหบรกิาร ในป 
2564

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดจําทําแผนบริหารศูนยการแพทยในดานแผน
งบประมาณ แผนงาน และแผนทรัพยากรบุคคลไวครอบคลุมปงบประมาณ 
2561-2569 เรียบรอยแลว ซึ่งสอดคลองกับแผนการเปดใหบริการในป 
2564 นี้

4. มีแผนบริหารศูนยการแพทยที่สอดคลองกับแผนการเปดใหบรกิาร ในป 
2564

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดจําทําแผนบริหารศูนยการแพทยในดานแผน
งบประมาณ แผนงาน และแผนทรัพยากรบุคคลไวครอบคลุมปงบประมาณ 
2561-2569 เรียบรอยแลว ซึ่งสอดคลองกับแผนการเปดใหบริการในป 
2564 นี้
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5. มีแผนฝกอบรมบุคลากรของศูนยการแพทยใหพรอมในการเปดใหบริการ

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินการสงแบบสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม 
(Training Need Survey) ประจําป 2561 ทั้งในสวนของความตองการรายบุคคล และ
ความตองการของหนวยงานเพื่อสรุปขอมูลเตรียมดําเนินการวางแผนการอบรมประจําป 
2561( Training Years Plan ) รวมถึงมีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริการงาน
บุคคลเพื่อรองรับแผนการดําเนินงานตอไป

5. มีแผนฝกอบรมบุคลากรของศูนยการแพทยใหพรอมในการเปดใหบริการ

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินการสงแบบสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม 
(Training Need Survey) ประจําป 2561 ทั้งในสวนของความตองการรายบุคคล และ
ความตองการของหนวยงานเพื่อสรุปขอมูลเตรียมดําเนินการวางแผนการอบรมประจําป 
2561( Training Years Plan ) รวมถึงมีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริการงาน
บุคคลเพื่อรองรับแผนการดําเนินงานตอไป

6. แผนเตรียมความพรอมในการใชระบบสารสนเทศที่ทันสมยัในการใหบรกิาร
ของศูนยการแพทย

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินงานรวมกับ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล และสํานักวิชา สารสนเทศ
ศาสตร ทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาระบบ สารสนเทศโรงพยาบาลศูนย

การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วงเงิน 337,166,794.00 บาท ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
โครงการจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแลวตอสํานักงบประมาณ โดยจะไดรับ
งบประมาณในปงบประมาณ 2562 จํานวน 35 ลานบาท

6. แผนเตรียมความพรอมในการใชระบบสารสนเทศที่ทันสมยัในการใหบรกิาร
ของศูนยการแพทย

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินงานรวมกับ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล และสํานักวิชา สารสนเทศ
ศาสตร ทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาระบบ สารสนเทศโรงพยาบาลศูนย

การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วงเงิน 337,166,794.00 บาท ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
โครงการจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแลวตอสํานักงบประมาณ โดยจะไดรับ
งบประมาณในปงบประมาณ 2562 จํานวน 35 ลานบาท
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7. แผนรองรับระบบ สปสช. ใหแกผูรับบริการตามระเบียบของ สปสช.         
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สรุปผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวย
บริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประเภทหนวยบริการปฐมภูมิและ
หนวยบริการประจํา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยมี นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เปนกลุมประชากรในพื้นที่ และสามารถจัดบริการสาธารณสุขใหแกผูมีสิทธิ์ตามระเบียบของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ท้ังน้ี มีผูขึ้นทะเบียนสิทธิประกัน สุขภาพถวน
หนาประมาณ 6,300 คน

7. แผนรองรับระบบ สปสช. ใหแกผูรับบริการตามระเบียบของ สปสช.         
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สรุปผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวย
บริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประเภทหนวยบริการปฐมภูมิและ
หนวยบริการประจํา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยมี นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เปนกลุมประชากรในพื้นที่ และสามารถจัดบริการสาธารณสุขใหแกผูมีสิทธิ์ตามระเบียบของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ท้ังน้ี มีผูขึ้นทะเบียนสิทธิประกัน สุขภาพถวน
หนาประมาณ 6,300 คน

7. (ตอ) การเบิกตรงของเจาหนาที่ของรัฐตามสิทธิที่มปีระสิทธิภาพและรวดเร็ว
สรุปผลการดําเนินงาน
กรมบัญชีกลางไดกําหนดให ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาน

พยาบาลของทางราชการ ตั้งแต 21 สิงหาคม 2560 โดยไดดําเนินการจัดการฐานขอมูลเตรียม
ความพรอมในระบบเบิกจายเพื่อใหผูรับบริการสิทธิขาราชการจายตรงกรมบัญชีกลางสามารถ
ขึ้นทะเบียนเขารวมโครงการได ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2561 จนถึงปจจุบัน มีผูเขารวม
โครงการเบิกจายตรง จํานวน 2,066 รายขณะน้ีผูมีสิทธิสามารถเขารับบริการและใชสทิธิ
ดังกลาวไดตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง 

และ ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผูมีสิทธิสามารถใชบริการโดยแสดงบัตร
ประชาชนผานการตรวจสอบสิทธิโดยเครื่อง EDC โดยไมตองขึ้นทะเบียนจายตรง

7. (ตอ) การเบิกตรงของเจาหนาที่ของรัฐตามสิทธิที่มปีระสิทธิภาพและรวดเร็ว
สรุปผลการดําเนินงาน
กรมบัญชีกลางไดกําหนดให ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาน

พยาบาลของทางราชการ ตั้งแต 21 สิงหาคม 2560 โดยไดดําเนินการจัดการฐานขอมูลเตรียม
ความพรอมในระบบเบิกจายเพื่อใหผูรับบริการสิทธิขาราชการจายตรงกรมบัญชีกลางสามารถ
ขึ้นทะเบียนเขารวมโครงการได ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2561 จนถึงปจจุบัน มีผูเขารวม
โครงการเบิกจายตรง จํานวน 2,066 รายขณะน้ีผูมีสิทธิสามารถเขารับบริการและใชสทิธิ
ดังกลาวไดตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง 

และ ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผูมีสิทธิสามารถใชบริการโดยแสดงบัตร
ประชาชนผานการตรวจสอบสิทธิโดยเครื่อง EDC โดยไมตองขึ้นทะเบียนจายตรง
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8. มีแผนประชาสัมพันธการเปดใหบริการของศูนยการแพทย ตั้งแตป 2561-
2564

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินการวางแผนประชาสัมพันธ ตั้งแตป 2561-
2564 โดยเนนการประชาสัมพันธเชิงรุก เนนการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ทั่วถึง เพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา โดยใชสื่อตางๆ 
เปนตัวกลางในการชวยสื่อสารขอมูลไปยังประชาชนทุกพื้นที่ 

1. ทําแผนประชาสัมพันธกับสวนสื่อสารองคผานสื่อหลัก
2. จัดทําแผนประชาสัมพันธผานสื่อของศูนยการแพทยฯ ไดแก website, 

Line, Facebook, fan page 
3. การออกหนวยประชาสัมพันธผานกิจกรรมบริการวิชาการของหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

8. มีแผนประชาสัมพันธการเปดใหบริการของศูนยการแพทย ตั้งแตป 2561-
2564

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินการวางแผนประชาสัมพันธ ตั้งแตป 2561-
2564 โดยเนนการประชาสัมพันธเชิงรุก เนนการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ทั่วถึง เพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา โดยใชสื่อตางๆ 
เปนตัวกลางในการชวยสื่อสารขอมูลไปยังประชาชนทุกพื้นที่ 

1. ทําแผนประชาสัมพันธกับสวนสื่อสารองคผานสื่อหลัก
2. จัดทําแผนประชาสัมพันธผานสื่อของศูนยการแพทยฯ ไดแก website, 

Line, Facebook, fan page 
3. การออกหนวยประชาสัมพันธผานกิจกรรมบริการวิชาการของหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

9. มีแผนรับบริจาคเพื่อสงเสริมกองทุนพฒันาศูนยการแพทย
สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินการจัดทํา แผนการรับบริจาคเพื่อสงเสริมกองทุน

ศูนยการแพทย โดยไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง สิทธิประโยชนตอบแทน

ผูบริจาคและบุคคลในครอบครัว พ.ศ.2560 เรียบรอยแลว

ทั้งน้ี ศูนยการแพทยฯ กําลังดําเนินการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง
คณะกรรมการกองทุนศูนยการแพทย เพื่อระดมทุน ตลอดจนแนวทางการนําเงินกองทุนมาใช
ประโยชนตอไป 

ปจจุบัน มีผูบริจาค (เงินสด และสินทรัพย) รวมมูลคา 7,691,128.00 บาท           
และอยูระหวางการขอเครื่องราชยอิสริยาภรณใหตามลําดับ

9. มีแผนรับบริจาคเพื่อสงเสริมกองทุนพฒันาศูนยการแพทย
สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินการจัดทํา แผนการรับบริจาคเพื่อสงเสริมกองทุน

ศูนยการแพทย โดยไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง สิทธิประโยชนตอบแทน

ผูบริจาคและบุคคลในครอบครัว พ.ศ.2560 เรียบรอยแลว

ทั้งน้ี ศูนยการแพทยฯ กําลังดําเนินการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง
คณะกรรมการกองทุนศูนยการแพทย เพื่อระดมทุน ตลอดจนแนวทางการนําเงินกองทุนมาใช
ประโยชนตอไป 

ปจจุบัน มีผูบริจาค (เงินสด และสินทรัพย) รวมมูลคา 7,691,128.00 บาท           
และอยูระหวางการขอเครื่องราชยอิสริยาภรณใหตามลําดับ
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10. แผนเตรียมความพรอมสําหรบัเปดใหบริการผูปวยในภายในกลาง
ปงบประมาณ 2561สรุป

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ กําลังดําเนินการเปดใหบริการผูปวยใน โดยไดรับความอนุเคราะห
จากสวนอาคารสถานที่ และสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ในการออกแบบหอผูปวยใน จํานวน 
16 เตียง  พรอมบริการอื่น ๆ ซึ่งขณะน้ีแบบเสร็จแลว อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

พรอมกันน้ีไดมีการเตรียมการดานครุภัณฑ ระบบสารสนเทศ และบุคลากร ไวรองรับการเปดหอ
ผูปวยในเรียบรอยแลว 

คาดวาจะเปดใหบริการไดประมาณ เดือนกันยายน 2561 น้ี

10. แผนเตรียมความพรอมสําหรบัเปดใหบริการผูปวยในภายในกลาง
ปงบประมาณ 2561สรุป

สรุปผลการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยฯ กําลังดําเนินการเปดใหบริการผูปวยใน โดยไดรับความอนุเคราะห
จากสวนอาคารสถานที่ และสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ในการออกแบบหอผูปวยใน จํานวน 
16 เตียง  พรอมบริการอื่น ๆ ซึ่งขณะน้ีแบบเสร็จแลว อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

พรอมกันน้ีไดมีการเตรียมการดานครุภัณฑ ระบบสารสนเทศ และบุคลากร ไวรองรับการเปดหอ
ผูปวยในเรียบรอยแลว 

คาดวาจะเปดใหบริการไดประมาณ เดือนกันยายน 2561 น้ี

ขอขอบคุณทกุท่าน


