
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลเสลภูมิ  จังหวดัร้อยเอ็ด  ปงีบประมาณ 2564 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นเลิศด้านบริการ ผสานภาคี มีนวัตกรรม น าใช้เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข ” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู โดยทีมสหวิชาชีพ 
2. เสริมสร้างความร่วมมือในระบบบริการสุขภาพมิติต่าง ๆ กับภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการให้บริการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5. ส่งเสริมบรรยากาศและกิจกรรมสร้างคุณค่าและความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 
ค่านิยม (Value) 

SELAPHUM 
Smile บริการด้วยรอยยิ้ม 
Efficiency มีประสิทธิภาพ 
Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Attitude บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่องาน 
Performance มุ่งท างานให้ผลงานเหนือความคาดหวัง 
Happy มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ 
Unity เป็นหนึ่งเดียวและสามัคคี 
Management บริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และ คบส. ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาระบบสุขภาพกับภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาบุคลากรในการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
4. น าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การพัสดุให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริมบรรยากาศ กิจกรรมสร้างคุณค่าและความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและลดข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 
2. ลดอัตราการตายในกลุ่มผู้ป่วยเฉียบพลัน และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
3. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ รักษาในกลุ่มท่ีส าคัญ 
4. ลดอัตราเสี่ยงของผู้ป่วย ด้านการรักษาพยาบาล 
5. เพ่ิมการฟ้ืนฟูผู้พิการและการเข้าถึงการบริการการแพทย์แผนไทย 
6. ลดอัตราป่วย อัตราตาย ด้วยโรคที่ไม่ติดต่อ และภาวะที่จะเป็นปัญหาสุขภาพ 
7. ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ส าคัญ 
8. เพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค 
9. กระบวนสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
10. ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง 
11. บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะตามภาระกิจในการปฏิบัติงาน และมีความผาสุข 
12. มีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
13. เพ่ิมรายรับ ลดรายจ่าย ให้อัตราส่วนทางการเงิน อยู่ในค่าท่ีเหมาะสม (I/E Ratio ไม่น้อยกว่า 1) (QR, CR, ไม่น้อยกว่า 1.5 และ 2) 
14. ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ 
15. การน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผลด้านการบริหาร, บริการ, คุณภาพ 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปีงบประมาณ 2564 
------------------------ 

วิสัยทัศน์ : องค์กรคุณภาพ เชิดชูคุณธรรม น าพาสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion Prevention & Protection Excellence) 

1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ 
2) ระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวัง โรคที่สามารถตอบสนองได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
4) ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บริการเป็นเลิศ  
(Service Excellence) 

1) หมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 
2) ระบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
3) ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
4) เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บุคลากรเป็นเลิศ  
(People Excellence) 

1) วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตราก าลังคนของประเทศ 
2) กระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพให้มีความสมดุล 
3) ธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  
(Governance Excellence) 

1) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน มีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการ 
2) บูรณาการข้อมูลทุกระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
3) พัฒนากลไกการดุลด้านการเงิน คลังสุขภาพ 
4) ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ 
5) การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ 

 
 
 
 
 



ประเด็นการขับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอเสลภูมิ "พชอ.เสลภูมิ" ปี ๒๕๖4 
 

อัตลักษณ์ "SELAPHUM Model" 

 
S : Seniors    = ผู้สูงอายุเสลภูมิ สุขภาพดี 
E : Environment   = เสลภูมิสิ่งแวดล้อมดี 
L : Local Wisdom   = เสลภูมิมีภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษา วัฒนธรรมดี 
A : Agriculture    = เสลภูมิมีเกษตรกรรมปลอดภัย รายได้ดี 
P : Pregnancy+Kids   = หญิงตั้งครรภ์และเด็กเสลภูมิ สุขภาพดี 
H : Health Behavior   = คนเสลภูมิมีพฤติกรรมสุขภาพดี 
U : University    = มหาวิทยาลัยศูนย์กลางเรียนรู้ 
M : Management of Area base = เสลภูมิมีระบบการจัดการปัญหาในพื้นที่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดสุขภาพ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention 

& Protection Excellence : PP&P Excellence) 
40     

 แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)      
 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย      
 1) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถว่งน้ าหนักการป้องกันมารดาตาย      
 1.1) ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ที่พบความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงเมื่อมาฝากครรภ์ 1 ร้อยละ 46 อุบลรัตน์ ภัสดาพร 
 1.2) ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 1 ร้อยละ 100 อุบลรัตน์ ภัสดาพร 
 1.3) ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหติจาง 1 ร้อยละ 11 อุบลรัตน์ ภัสดาพร 
 2) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 1 ร้อยละ 75 ปิยนาถ/สวุรินทร์ บรรจง/เกษศิรินทร์ 
 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 2 ร้อยละ 98 ชุติมา ภัสดาพร 
 4) ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือนที่มีพัฒนาการล่าชา้ได้รับการกระตุ้น

พัฒนาการด้วย TEDA4I 
2 ร้อยละ 88 กรรวี ภัสดาพร 

 5) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 1 ร้อยละ 72 กรรวี บรรจง 
 6) ร้อยละการให้บริการ เคลือบ/ทา ฟลอูอไรด์ ในกลุ่มเด็กอายุ 4 – 12 ป ี 2 ร้อยละ 70 ปิยนาถ/อภิณห์พร/สุวรินทร ์ บรรจง/เกษศิรินทร์ 
 7) ร้อยละการให้บริการ เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ในกลุ่มเด็กอายุ 6 – 12 ปี 2 ร้อยละ 49 ปิยนาถ/ศุภาพิชญ์/ทัดจันทร ์ บรรจง/เกษศิรินทร์ 
 8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีไม่เกิน 15 ต่อประชากรหญิงอายุ 15–19  ปี  

1,000  คน 
1 อัตราต่อพัน 15 วิชนี ภัสดาพร 

 9) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 1 ร้อยละ 94 ยุพด ี เกษพร 
 10) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan 2 ร้อยละ 99 ยุพด ี เกษพร 
 2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร      
 11) ร้อยละของครอบครัวที่ลงทะเบียน โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย และมีพฤติกรรมแบบ New 

Normal เพิ่มอัตราการออกก าลังกาย รอ้ยละ 60 
1 ร้อยละ 60 ทักษพร บรรจง 

 แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ      
 3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)      
 12) ระดับความส าเร็จของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตอ าเภอ (District Health Board : 

DHB) ที่มีคุณภาพ 
3 ระดับ 5 ทักษพร สันต ิ

 แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ      
 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ      
 13) ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอ าเภอ 

 
2 ระดับ 5 อารยา สันต ิ



ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ      
 14) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

เบาหวาน  และอัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง      
  

 14.1) ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2 ร้อยละ 1.80 อุบลรัตน์ เกษพร 
 14.2) ร้อยละผู้ปว่ยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 2 ร้อยละ 3 อุบลรัตน์ เกษพร 
 15) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต

สูงที่ควบคุมได้ 
   

  

 15.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 3 ร้อยละ 40 วารุณี เกษพร 
 15.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 2 ร้อยละ 74 วารุณี เกษพร 
 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ      
 16) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุขการจัดการสินค้า(ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ที่ไม่ปลอดภยัและการด าเนินงานอาหารปลอดภยั
(Food Safety)  

   
  

 16.1)ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมความ 
ปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ 

2 ระดับ 5 อัชฌามณ ี ทิพย์ไทย 

 16.2) ระดับความส าเร็จของการจัดการสินค้า (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ)ที่ไม่ปลอดภยั 2 ระดับ 5 อัชฌามณ ี ทิพย์ไทย 

 16.3) ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานอาหารปลอดภัย(Food Safety) 2 ระดับ 5 อัชฌามณี/อันธกิา ทิพย์ไทย 

 แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม      
 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม      
 17) ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีการด าเนินงานจัดการปัจจัยเส่ียงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 2 ระดับ 5 จักรพงษ ์ สันต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 30     
 แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ      
 8. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ      
 18) ระดับความส าเร็จหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมทิี่เปิดด าเนินการ

คลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่ (Primary Care Unit/N etwork Primary Care Unit:  (PCU/NPCU) 
3 ระดับ 5 ทักษพร เกษพร 

 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.      
 19) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบา้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3 ร้อยละ 94 ทักษพร วิม 
 10. โครงการชุมชนสรา้งสขุ โดยต าบลจัดการคุณภาพชีวิต      
 แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)      
 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
 20) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลา

ที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
     



ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 20.1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมายังโรงพยาบาลที่มีเครื่อง CTและสามารถให้

ยา rtPA ได้ภายใน 30 นาที 
1 ร้อยละ 80 เนาวรัตน์  

 20.2) ร้อยละผู้ปว่ยเขา้ถึงระบบ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast track 
:Thrombolysis possible) 

1 ร้อยละ 20 เนาวรัตน์  

 12. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า      
 21) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค      
 21.1)ร้อยละความครอบคลุมของการขึน้ทะเบียนรักษาผูป้่วยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ า (TB 

Treatment Coverage) 
1 ร้อยละ 92 จิราภร ทิพย์ไทย 

 21.2) ร้อยละความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 1 ร้อยละ 92 จิราภร ทิพย์ไทย 
 13. โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล      
 22) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU)         

 22.1) ร้อยละความส าเร็จโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU1) 1 ร้อยละ 100 ศิริญา  

 22.2) ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์การใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU2) 1 ร้อยละ 100 ศิริญา ทิพย์ไทย 

 22.3)ร้อยละหนว่ยบรกิาร(รพ./รพ.สต.)มีการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ชุมชน (RDU In Community) ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 

1 ร้อยละ 70 
ศิริญา ทิพย์ไทย 

 14. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์      
 15. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด      
 16. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉยีบพลัน      
 23) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักของผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายได้รับการ

ดูแลอย่างมีคุณภาพ 
   

  

 23.1) ร้อยละผู้ปว่ยประคับประคองระยะท้ายได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการ
ต่างๆด้วย Opioid 

1 ร้อยละ 64 จุฬาภรณ์/ศิรินภา เกษพร 

 23.2) ร้อยละผู้ปว่ยประคับประคองระยะท้ายได้รับการเยี่ยมบ้าน 1 ร้อยละ 80 ศิรินภา เกษพร 

 17. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      
 24) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจวินิจฉยั รักษาโรค และฟืน้ฟูสภาพดว้ย

ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

3 ร้อยละ 23 เจียมจิตต ์ บรรจง 

 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช      
 25) ระดับความส าเร็จของการลดอัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 3 ระดับ 5 กรองจิต ภัสดาพร 
 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก      
 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ      
 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง      



ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต      
 23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา      
 24. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ      
 25. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด      
 26. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)      
 26) ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการสุขภาพที่ใหบ้ริการการดูแลระยะกลาง 3 ระดับ 5 นิธิชญา  
 27. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery : ODS      
 28. โครงการกัญชาทางการแพทย์      
 27) ระดับความส าเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย ์(Medical Cannabis 

Clinic) 
3 ระดับ 5 เจียมจิตต์/ศิริญา  

 แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ      
 29. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ      
 28) โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 3 ร้อยละ 70 เนาวรัตน์  
 แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลมิพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ      
 30. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพื้นที่เฉพาะ      
 แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ ความงาม และแพทย์

แผนไทย 
     

 31. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์      
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 10     

 แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ      
 32. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ      
 29) ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่มีการพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ 3 ระดับ 5 นพดล/สุวิสาห ์ วิม 
 33. โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ      
 30) ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 3 ระดับ 5 นพดล/สุวิสาห ์ วิม 
 34. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข      
 31) ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3 ระดับ 5 นพดล/สุวิสาห ์ วิม 
 32) ร้อยละของประธาน อสม.ระดับอ าเภอ/ต าบล/หมู่บา้น และเครือข่ายสุขภาพ ได้รับการ

พัฒนาความรู้นโยบายด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
1 ร้อยละ 80 

ทักษพร วิม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 20     
 แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ      
 35. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส      
 33) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินผลระบบควบคุมภายในด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ร้อยละ 90 
4 ร้อยละ 90 นพดล/ปฑิตตา/พิสมัย/

จุฑารัตน์/เดือนเพ็ญ/อารยา 
 



ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 36. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ      
 34) ระดับความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2 ระดับ 5  วิม 

 35) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 2 ร้อยละ 98 ทักษพร สันต ิ
 แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ      
 37. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหง่ชาติ      
 36) ร้อยละหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 4 ร้อยละ 80 อารยา/สุปรยีา/ธงชัย สันต ิ
 38. โครงการ Smart Hospital      
 37) ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่เป็น Smart Hospital 2 ระดับ 5 ธงชัย  
 แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ      
 39. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน      
 40. โครงการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง      
 38) ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน 3 ระดับ 5 นพดล  
 แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ      
 41. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์      
 39) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานวจิัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่

หรือพัฒนาต่อยอด 
3 ระดับ 5 กาญจนว์จ ี สันต ิ

 แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ      
 42. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ      

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวาคม 2563 
 
หัวข้อ : นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก : www.selaphumhospital.go.th 
 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 
(นางสาวสุปรียา ไชยสิทธิ์) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 

 
(นางอารยา ธรณี) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
(นาง ภัควิภา พลเยี่ยม) 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 

 
 

http://www.selaphumhospital.go.th/

