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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 

  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  

- การรักษาความสงบภายในประเทศ 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
- การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
- การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
- การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- การเกษตรสร้างมูลค่า 
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
- โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
- พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
- การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
- การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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- การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
- การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
- การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
- การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
- พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
- พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ แลให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
- ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
- ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
- ภาครัฐมีความทันสมัย 
- บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ้าเป็น 
- กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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2. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 
จุดยืนองค์กร : ส่วนกลาง - พัฒนานโยบาย ก้ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ส่วนภูมิภาค - บริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และย่ังยืน 
เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 
ค่านิยมองค์กร:  MOPH  

Mastery    –  เป็นนายตนเอง 
Originality    –  เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
People centered    –  ใส่ใจประชาชน 
Humility   -  ถ่อมตนอ่อนน้อม 

 

ยุทธศาสตร์ 4  Excellence  Strategies 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  (Promotion Prevention & Protection Excellence)  

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ 
แผนงานที่ 3 การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service Excellence)   
แผนงานที่ 5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
แผนงานที่ 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan) 
แผนงานที่ 7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
แผนงานที่ 8  การพัฒนางานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 
แผนงานที่ 9  อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence)  

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ 15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

 

3. แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2580) 
วิสัยทัศน์  

คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า  
Thai people have wisdom, good emotional intelligence, happiness and valuable life in society. 

พันธกิจ  
พัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยคุ้มครองด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและความเข้าใจ

ต่อปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ในการลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
 

เป้าหมาย  

ระยะ 
5 ปี 

(พ.ศ.2561-2565) 
10 ปี 

(พ.ศ.2566-2570) 
15 ปี 

(พ.ศ.2571-2575) 
20 ปี 

(พ.ศ.2576-2580) 
เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) > 100 > 101 > 103 

 
> 105 

เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

> ร้อยละ 80 
 

> ร้อยละ 82 
 

> ร้อยละ 84 
 

> ร้อยละ 85 
 

ครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 



 
 

5 
 

ระยะ 
5 ปี 

(พ.ศ.2561-2565) 
10 ปี 

(พ.ศ.2566-2570) 
15 ปี 

(พ.ศ.2571-2575) 
20 ปี 

(พ.ศ.2576-2580) 
ประเทศไทยมีคะแนนความสุข (World 
Happiness Index) เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 

≥ 0.1 
 

≥ 0.2 
 

≥ 0.3 
 

≥ 0.4 
 

อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ ไม่เกิน 6.0 ต่อปชก.
แสนคน 

ไม่เกิน 5.6 ต่อปชก.
แสนคน 

ไม่เกิน 5.3 ต่อปชก.
แสนคน 

ไม่เกิน 5.1 ต่อปชก.แสน
คน 

ร้อยละของอ้าเภอที่บูรณาการการ
ด้าเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้ว
ประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต  

เป้าประสงค์ 1.1 คนไทยเข้าใจและใส่ใจสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
เป้าประสงค์ 1.2 ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เป้าประสงค์ 2.1 ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการมาตรฐานตั้งแต่เริ่มป่วย 
เป้าประสงค์ 2.2 ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการตามมาตรฐานจนหายทุเลา สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคมและสวัสดิการ  
เป้าประสงค์ 3.1 ผู้ป่วยจติเวชได้รับการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบ้าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการด าเนินงานดา้นสุขภาพจิต 
เป้าประสงค์ 4.1 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 4.2 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิต มีการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ 
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4. แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต  “กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต  เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข” 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต 

1. เป็นผู้ชี้น้าทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy  
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน  
3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือการพัฒนางานสุขภาพจิต  

พันธกิจกรมสุขภาพจิต 
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 

 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ  
 3. พัฒนากลไกการด้าเนินงานสุขภาพจิตเพื่อก้าหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ 
ค่านิยมกรมสุขภาพจิต :  MENTAL 

M Mind (Service Mind, Public Mind)        หัวใจบริการ 
E Efficiency, Effectiveness, Equity        ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค 
N Network           สัมพันธ์เครือข่าย 
T Teamwork           ท้างานเป็นทีม 
A Accountability           โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
L Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

เป้าประสงค์   1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  
กลยุทธ์ 

     1.1.1พัฒนาองค์ความรู้/รูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  
        1.1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 
     1.1.3 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เป้าประสงค์  2.1 ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

กลยุทธ์ 
2.1.1 บูรณาการระบบการด้าเนินงานสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
2.1.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan) 
2.1.3 ผลักดันและติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  2.2 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
กลยุทธ์ 
2.2.1 พัฒนาบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) 
2.2.2 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) 
2.2.3 พัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ 
2.2.4 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.2.5 พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต  
เป้าประสงค์   3.1 ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 

กลยุทธ์ 
3.1.1 พัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ 
3.1.2 พัฒนากลไกการสื่อสารต่อสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจและในภาวะวิกฤต 
3.1.3 สนับสนุนให้ครอบครัว/ชุมชน ยอมรับและให้โอกาสกับผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์   4.1 กรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.1.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับภูมิภาคอาเซียน 
4.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและสร้างความยั่งยืนขององค์กร 
4.1.4 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5* ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของกรมสุขภาพจิต 
* ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

 
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต 
 เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพ่ือประชาชนสุขภาพจิตดี  และเจ้าหน้าที่มีความสุข   

เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 
1. งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0  
2. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
3. บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุข 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 
1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่่ากว่า 100   
2. ร้อยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป    
3. อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ  ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน   
4. ร้อยละ 85 ของคนไทยมีสุขภาพจิตดี   
5. บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีค่าเฉลี่ยความสุขไม่น้อยกว่า 67   

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต   
1. เป็นผู้พัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศให้ก้าวหน้า เป็นผู้น่าในระดับอาเซียน โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy  
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน  
3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือการพัฒนางานสุขภาพจิต  
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พันธกิจกรมสุขภาพจิต 
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ  
3. พัฒนากลไกการด่าเนินงานสุขภาพจิตเพื่อก่าหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ  

ค่านิยมองค์กร : กรมสุขภาพจิต   MENTAL 
 M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ 

การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม 

E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค 
การท่างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 

N - Network สัมพันธ์เครือข่าย 
การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการท่างานร่วมกับเครือข่ายด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพ่ือให้เกิดผลส่าเร็จและมีความสุข 

T - Teamwork ท างานเป็นทีม 
การท่างานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การมีน้่าใจช่วยเพื่อนร่วมงาน การประสานใจและกาย บนพ้ืนฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้
อภัย และการมีส่วนร่วมในการก่าหนดเปูาหมาย  

A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้ 
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน และพร้อมเปิดเผยข้อมูล 

L - Learning ( Personal, Team, Organization ) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งยังต้องพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และกล้าเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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กลไกส าคัญ :  3R 
 Reload  :  คนรุ่นใหม่ (Attitude / Potential / Digital Literacy / Happy) 

วิธีการท่างานใหม่ (Value base / ท่าน้อยได้มาก) 
งานใหม่ (EMS : Environment , Modernization , Smart service)  
เทคโนโลยีใหม ่(Convenience Hospital Service/ Artificial Intelligence : AI) 

Reconnect  : NETWORK     SELF (กระทรวง สธ.) 
 WORLD (ระดับชาติ , นานาชาติ) 
 FUTURE (Online platform / Public Private Partnership : PPP)  

Reboom  : Rebranding DMH (Casual Logo)  Social Marketing (Marketing Model DMH) 
De-stigmatization (Mental Health Literacy) Mental Health Service (3C : Continuous care / Comprehensive / Collaboration)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ปูองกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต   
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกนัและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
เป้าประสงค์ : 1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต  ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายปี 2565 
 ปฐมวัย  : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ

มาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย   
ร้อยละ 35 

 

 วัยเรียน : ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น   

ร้อยละ 90 

 วัยรุ่น : ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น  
 

ร้อยละ 95 

 วัยท างาน : ร้อยละของประชาชนวัยท่างานมีสุขภาพจิตดี   
 

ร้อยละ 85 

 วัยสูงอายุ : ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี    
 

ร้อยละ 85 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

1.1.1 พัฒนาเด็กและ
เยาวชนเพื่อเป็นคน
ไทย 4.0 
(IQ/EQ/CPR) 
 

1.1.1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง (Birth 
Asphyxia : BA , Low Birth Weight : LBW และ
แม่วัยรุ่น) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้า
แล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย  

ร้อยละ75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 1. จัดบริการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี แก่เด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้า 
2. ขยายผลการวินิจฉัยเด็กปุวยโรคกลุ่มออทิสติกด้วยเครื่องมือ Thai 
Diagnostic Autism Scale : TDAS ในหน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. ขับเคลื่อนการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กไทยระดับจังหวัด ผ่าน 
กลไกคณะกรรมการปฐมวัยประจ่าจังหวัด และสนับสนุนการใช้
มาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 1.1.1.3 ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับ
สติปัญญาต่่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้        
ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 4. ขยายผลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทุกคนภายในปี 2564  โดย
สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการผ่านงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
5. พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงดูเด็กไทยในยุค 4.0 ตามหลักการ 
“เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ : CPR”  (Creation, Positive, 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

Response to Society) 
 

1.1.2 ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงของเด็กและ
เยาวชนในสังคมไทย 
 

1.1.2.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในอ่าเภอ
ต้นแบบที่มีทักษะชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 1. พัฒนาเครื่องมือประเมินระดับทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย  
2. ทบทวน/พัฒนา/ปรับปรุง/ประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมปูองกัน
ปัญหาความรุนแรงในเยาวชน ครอบครัว และโรงเรียน เช่น โปรแกรม
พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนในยุคดิจิทัล โปรแกรมปูองกันการกลั่นแกล้ง
รังแก โปรแกรมฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมวัยรุ่นส่าหรับครู 
โปรแกรมการเลี้ยงดูลูกหลานวัยรุ่นโดยไม่ใช้ความรุนแรง ให้เป็น
โปรแกรมท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมปูองกันปัญหาความรุนแรงใน
เยาวชน ครอบครัวและโรงเรียน ร่วมกับเครือข่ายทางสังคมและชุมชน 
4. พัฒนาระบบการดูแลเยาวชนและครอบครัวกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อ
ความรุนแรงตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม  
5. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตแก่เด็ก เยาวชน และสังคมไทยเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 
 

1.1.2.2 ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อ
การเป็นผู้กลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนคู่เครือข่ายได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

1.1.3 เสริมสร้าง
สุขภาพจิตที่ดีแก่คน
วัยท่างาน 
 

1.1.3.1 ร้อยละของประชาชนวัยท่างานได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตผ่าน
โปรแกรมสร้างสุขวัยท่างานในชุมชนและในสถาน
ประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์ 
 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 85  ร้อยละ 85 1.บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพภายในครอบครัว 
2.พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีงานส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิตวัยท่างานในยุคดิจิทัล 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นกลไกในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต 
4.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ให้แก่ประชาชนวัย
ท่างาน 

1.1.3.2 ร้อยละของอ่าเภอที่มีการจัดโปรแกรมสร้าง
สุขวัยท่างานในชุมชนและสถานประกอบการในเขต
สุขภาพ  

ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

 5. ส่งเสริมให้ประชาชนวัยท่างานมีความสุขผ่านการด่าเนินงานภายใต้
โปรแกรมสร้างสุขวัยท่างานในชุมชนและโปรแกรมสร้างสุขวัยท่างาน
ในสถานประกอบการ 
 

1.1.4 สร้างรูปแบบ
บริการสุขภาพจิต
ส่าหรับผู้สูงอายุ 
ติดสังคม ติดบ้าน 
ติดเตียง 
 

1.1.4.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 1.พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Know-how) ด้านสุขภาพจิต 
ผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ   
2.พัฒนาเทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยหลัก 3S (Strong, Security, Social) 
คือ โปรแกรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุปุวยเรื้อรัง ติดบ้าน ติด
เตียง โปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ  โปรแกรมสร้าง
สุข 5 มิติในผู้สูงอายุ   
3.ก่าหนดมาตรฐานการจัดบริการดูแลด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุที่รับผิดชอบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้
สามารถจัดบริการตามมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ  
4. พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพชุมชนตามรูปแบบการด่าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต และตามโปรแกรม
การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุปุวยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง 
 

1.1.5 บูรณาการ 
งานส่งเสริมสุขภาพจิต
และปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตเข้ากับ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 

1.1.5.1 ร้อยละของอ่าเภอที่มีการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ่าเภอ   
 

ร้อยละ 95 ร้อยละ100 ร้อยละ100 1.บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต เข้า
กับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ่าเภอ (พชอ.)/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
(พชข.)  
2. บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต
ระหว่างศูนย์สุขภาพจิต กับงานจิตเวชชุมชนในโรงพยาบาลจิตเวช 
เพ่ือร่วมผลักดันงานสุขภาพจิตชุมชนในพ้ืนที่ 
3. สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีการพัฒนาระบบการ
ดูแล การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา

1.1.5.2 ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิมี
การจัดบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ  
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ100 
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สุขภาพจิตส่าหรับประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวช โดยร่วมกับเครือข่ายในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 
 

1.1.6 สร้างการมี 
ส่วนร่วมในงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิต 
และปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตประชาชน 
ทุกกลุ่มวัย 

1.1.6.1 ร้อยละของอ่าเภอที่มีต่าบลจัดการสุขภาพมีการ
ดูแล เฝูาระวังและบูรณาการ การด่าเนินงานสุขภาพจิต
ตามประเด็นสุขภาพที่ส่าคัญของกลุ่มวัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ100 1. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
ไปสู่สุขภาพจิต 4.0     
2. สนับสนุนให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการเฝูาระวังและ
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิต   
3. พัฒนาระบบติดตาม การเสริมพลัง (Coaching, Mentoring, 
Regulate) เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพจิต/ปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิต และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต
และปูองกันปัญหาสุขภาพจิต   
4. จัดท่าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตที่สามารถผลักดันให้เป็น
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่  

 1.1.6.2 ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก่าหนดในเขตสุขภาพ  
- ระดับต่าบล 
- ระดับอ่าเภอ 

 
 
 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 35 

 
 
 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 40 

 
 
 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 45 

1.1.6.3 จ่านวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตที่
สามารถผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะในพ้ืนที ่

- 2 เรื่อง 3 เรื่อง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เป้าประสงค์ : 2.1 ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายปี 2565 
 ร้อยละของผู้ปุวยจิตเวช เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน     

- โรคจิตเภท (Schizophrenia)    
- โรคซึมเศร้า (Depression)    
- โรคออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder : ASD)    
- โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactive Disorder : ADHD)   

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 74  
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 30 
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 ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเภทได้รับการรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน  ร้อยละ 70 

 ร้อยละของผู้ปุวยจิตเวชยาเสพติดที่บ่าบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี  
       (Retention Rate)     

ร้อยละ 60 

 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท่าร้ายตัวเองซ้่าในระยะเวลา 1 ปี   ร้อยละ 90 
 

 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต  ร้อยละ 85 
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กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

2.1.1 บูรณาการระบบ
บริการสุขภาพจิต 
เข้ากับระบบบริการ
สุขภาพในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ 
(Service Plan) 
 

2.1.1.1 ร้อยละของสถานบริการทุกระดับใน
กระทรวงสาธารณสุขสามารถดูแลผู้ปุวยจิตเวช
ฉุกเฉิน (Acute care) ได้ตามมาตรฐาน 
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
 

1. พัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้มี “การจัดบริการตาม
มาตรฐาน” ในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล ตามล่าดับ เพ่ือเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการที่เหมาะสม การดูแลต่อเนื่อง และลดอัตราการกลับมา
ปุวยซ้่าในกลุ่มโรคและปัญหาทางจิตเวชที่ส่าคัญ  (โรคจิตเภท/ โรค
ซึมเศร้า/ ออทิสติก/สมาธิสั้น/ โรคติดสุรา/ ผู้พยายามฆ่าตัวตาย/ ผู้ติด
ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต/ ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหา
สุขภาพจิต)  
2. จัดท่าฐานข้อมูลและส่ารวจการให้บริการสุขภาพจิตในระดับ 
ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
3. วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการสุขภาพจิตใน
ระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
4. บริหารจัดการเชิงระบบในการให้บริการสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster) ให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบ่าบัดรักษาผู้ปุวยจิตเวชด้วย
แพทย์แผนไทย เช่น การใช้น้่ามันกัญชาเพ่ือรักษาอาการข้างเคียงจาก
ยาทางจิตเวช (EPS : Extrapyramidal side effect)   
6. ขับเคลื่อน ผลักดันและบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตและมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมโดยสนับสนุนให้เกิด
ระบบการตัดสินใจในการบ่าบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปุวยจิต
เวชและผู้รับดูแลผู้ปุวยจิตเวช (Caregiver)  
7. พัฒนาระบบการส่งต่อ รักษา และดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิต
เวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 

2.1.1.2 ร้อยละของสถานบริการทุกระดับใน
กระทรวงสาธารณสุข มีบริการสุขภาพจิตและ 
จิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน  
   - รพศ./รพท. (AและS ไม่รวม M1) 
   - รพช. (M1-F3) 
 
 

 
 

 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 25 

 
 

 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 30 

 
 
 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 35 

 2.1.1.3 ร้อยละของศูนย์แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ใน
ชุมชนมีระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 
 

 2.1.1.4 ร้อยละของสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นสถานบ่าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต  
 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

 2.1.1.5 ร้อยละของผู้ปุวยจิตเวชที่เข้ารับการ
บ่าบัด รักษา และจ่าหน่ายตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต ได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

8. เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝูาระวัง ส่งเสริม 
ปูองกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของประชาชน เพ่ือให้สังคมปลอดภัย โดย
ใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือในการด่าเนินงาน 
 

2.1.2 พัฒนาระบบ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช  
 

2.1.2.1 ร้อยละของคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมได้รับการดูแลฟ้ืนฟูจนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 98 1. พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวชด้วยแนวคิดการคืนสู่
สุขภาวะ (Recovery Model) ทั้งการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ และพัฒนามาตรฐานการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวชระดับประเทศ รวมถึงจัดท่า Recovery 
Master Plan โดยขยายผลในหน่วยบริการจิตเวชทุกแห่ง   
2. สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก เพ่ือแสดงผลลัพธ์การให้บริการแก่ผู้ปุวย
จิตเวชที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้ว 
3. ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Support 
Specialist) เพ่ือสนับสนุนการฟื้นฟูสุขภาวะ 
4. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อการด่ารงชีวิต
อิสระ/การได้รับการจ้างงานของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
5. จัดท่าแนวทางการสร้างกิจกรรมการดูแลสู่การท่างานได้ (Job 
Coach) ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ส่าหรับผู้ดูแลคนพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม พร้อมวางระบบการจ้างงาน โดยใช้แนวทางฯ
ดังกล่าว 
6. สนับสนุนให้โรงพยาบาลจิตเวช พัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ
ส่าหรับ ผู้พิการทางสติปัญญา และออทิสติก ผ่านกระบวนการ Job 
coach 
7. บูรณาการระบบสนับสนุนอาชีพร่วมกับหน่วยงานราชการและ
เอกชน ที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานผู้พิการ 

2.1.2.2 ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด     
กรมสุขภาพจิตมีระบบสนับสนุนอาชีพส่าหรับ
บุคคลบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก  
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

2.1.2.3 ร้อยละของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา 
และออทิสติกท่ีผ่านระบบเตรียมความพร้อม
ได้รับการจ้างงาน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 

เป้าประสงค์ : 2.2 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายปี 2565 
 จ่านวนหน่วยบริการจิตเวชมีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช  (Super Specialist Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 20 แห่ง  

 
 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

2.2.1 พัฒนาหน่วย
บริการจิตเวชให้เป็น 
Smart Hospital 
 
 

2.2.1.1 จ่านวนหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่
การเป็น Smart Hospital 
 

16 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 1. จัดท่ามาตรฐานโรงพยาบาลจิตเวช 4.0 Smart Hospital ส่าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชเพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
2.ปรับโฉมหน่วยบริการจิตเวชให้มีความเป็นมิตร และมีลักษณะ 
Smart Hospital โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการอย่างรวดเร็ว
และครบวงจรเพื่อรองรับการเป็นประเทศไทยยุค 4.0 
3. พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย
ตามหลักการ EMS (Environment, Modernization, Smart 
service) เช่นระบบคิวอัตโนมัติ ระบบการส่งต่อผู้ปุวยออนไลน์ การ
เชื่อมโยงข้อมูล  จุดบริการทุกแผนกทางระบบออนไลน์ การใช้หุ่นยนต์
ในการจัดยาและเก็บยาเพ่ือความแม่นย่า การใช้บัตรประชาชนแทน
บัตรผู้ปุวย  
4. พัฒนานวัตกรรมในการบ่าบัดรักษาทางสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย
Artificial Intelligence  (AI) 
 

2.2.2 พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง 
ด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช 
 
 

2.2.2.1 ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับบริการจิตเวช
เฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 1. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมให้แก่หน่วยบริการจิตเวชทุกแห่ง เพ่ือยกระดับสู่
ความเป็นเลิศและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพจิต   
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เชื่อมต่อ
ระหว่างหน่วยงาน  
3. ธ่ารงรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ/วิชาการด้าน
สุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

2.2.2.2 ร้อยละของผู้ปุวยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความรุนแรงซ้่า
ภายใน 1 ปี 
 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

สถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)   
4. พัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานบริการของหน่วยบริการ 
จิตเวชทุกแห่งให้สามารถ “จัดบริการตามมาตรฐาน 3S : Super 
Specialist Service” ทั้งในระดับ Standard และระดับ High 
Standard ส่าหรับดูแลกลุ่มผู้ปุวยยุ่งยาก ซับซ้อน ตามบริบท
โรงพยาบาลจิตเวช 
5. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ
รุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence: 
SMI-V) ที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ  
6.ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เพ่ือพัฒนาระบบบริการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนให้
เกิดการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology 
Assessment : HTA) ในนวัตกรรมและองค์ความรู้ดังกล่าว 
 

2.2.3 พัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดวิชาการ
ด้านสุขภาพจิตให้
ก้าวหน้าเป็น
สุขภาพจิต 4.0 
 

2.2.3.1 จ่านวนเรื่อง/ประเด็น/นวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดวิชาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิต
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ  
 

3 เรื่อง/
ประเด็น/
นวัตกรรม 

 

3 เรื่อง/
ประเด็น/
นวัตกรรม 

 

3 เรื่อง/
ประเด็น/
นวัตกรรม 

 

1. สนับสนุนให้เกิดการด่าเนินโครงการกับทางเอกชน (NGO) ด้าน
สุขภาพจิต (Public Private Partnership : PPP) ทั้งในและ
ต่างประเทศ  
2. ยกระดับความร่วมมือเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตกับเครือข่าย
สุขภาพจิตนานาชาติที่มีอยู่เดิม และสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
สุขภาพจิตนานาชาติใหม่ 
3. เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติและบูรณาการความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการ
สุขภาพจิตในระดับนานาชาติ  
5. พัฒนามาตรฐาน/หลักสูตร/องค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตโดยใช้กระบวนการวิจัย การจัดการความรู้ ระบาดวิทยา



21 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

สุขภาพจิต และเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ด่าเนินงานสู่เครือข่ายวิชาการสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต  

เป้าประสงค์ : 3.1 ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายปี 2565 

ร้อยละของประชาชนที่มีความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต   ร้อยละ 45 

 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

3.1.1 เสริมสร้างความ
รอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่ 
พึงประสงค์แก่
ประชาชน (Mental 
Health Literacy)  
 

3.1.1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ 
พึงประสงค์ 
     - ความรอบรู้สุขภาพจิต 
     - พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

 
 
 
ร้อยละ 51  
ร้อยละ 63 

 
 
 
ร้อยละ 55 
ร้อยละ 66 

 

 
 
 
ร้อยละ 59 
ร้อยละ 69 
 

1. พัฒนาองค์ความรู้ส่ งเสริมการดูแลสุขภาพจิตตามประเด็น
สุขภาพจิต (Key Message) ด้วยตนเองส่าหรับประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทางที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย  เช่น  ออนไลน์ 
โซเชียลมีเดีย และพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพจิตในรูปแบบ Digital 
Transformation ในการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์ให้เป็น Mental Health Literacy 
2. พัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ โดยสร้าง
ช่องทางการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตที่เหมาะสมกับการใช้งานใน
ปัจจุบัน และพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกต่อสถานการณ์ท่ีสังคมให้
ความสนใจและในภาวะวิกฤต 
3. ส่งเสริมให้แกนน่านักจัดการการเรียนรู้ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริม



22 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

สุขภาพต่าบล (รพ.สต.) และเครือข่ายเพ่ือสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต
ชุมชนในระดับอ่าเภอ สามารถเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
4. พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพจิต และพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตของประชาชน  

3.1.2 สนับสนุนให้
ครอบครัว/ชุมชน 
ยอมรับและให้โอกาส
กับผู้ทีอ่ยู่กับปัญหา
สุขภาพจิต 
 

3.1.2.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
ยอมรับและให้โอกาสต่อผู้ที่อยู่กับปัญหา
สุขภาพจิต  
 
 
 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 1.บูรณาการการท่างานร่วมกับองค์กรอ่ืน /สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ
และทัศนคติท่ีดีต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต  
2.สนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน สังคมยอมรับ/ให้โอกาสผู้ที่อยู่กับ
ปัญหาสุขภาพจิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในวิถีชีวิต การท่างาน และ
กิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพ  
3.รณรงค์สร้างกระแสเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ลดการตีตรา และ
การเลือกปฏิบัติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  
(Stigma & Discrimination) 
4. สร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิตและ
ปัญหาสุขภาพจิตที่ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Awareness) 
และเฝูาระวัง (Surveillance) ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ : 4.1 กรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายปี 2565 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของกรมสุขภาพจิต  90 คะแนน 
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กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

4.1.1 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพจิตให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

4.1.1.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
กรมสุขภาพจิตมีการด่าเนินงานตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลกรมสุขภาพจิต  
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 1. จัดท่าแผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต เพ่ือก่าหนดทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและตอบสนองกับประเทศไทย 4.0 
และการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด่าเนินงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว (Digital Transformation)  
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชโดยบูรณา
การให้เป็นระบบเดียว และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้
รอยต่อระหว่างหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารระหว่างหน่วยบริการจิตเวชทั้ง 20 แห่ง
ด้วยโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information 
Network : GIN) 
4. สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ ก่าหนดแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

4.1.1.2 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
กรมสุขภาพจิตมีชุดข้อมูลมาตรฐาน แลกเปลี่ยน
กันได้อย่างไร้รอยต่อ 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

4.1.2 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ทักษะที่หลากหลาย 
(Multitasking) เพ่ือ
รองรับระบบราชการ 
4.0 และประเทศไทย 
4.0 
 

4.1.2.1 ร้อยละของบุคลากรในสังกัด 
กรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และ
ทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิตที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจิต และรองรับยุค 
Digital Transformation ระบบราชการ 4.0 และประเทศไทย 4.0 
2.วางแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบใหม่เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตเป็นคน
ดี มีศักยภาพสูงทางวิชาการ ท่างานแบบ Multitasking  
3. ปรับเปลี่ยนแนวคิด (People’s Mindset) ของบุคลากร ให้ “คิด
เป็น Creative คิดดี Positive คิดให้ Social Responsibility  ผ่าน
การปลูกฝัง และส่งเสริมค่านิยมองค์กรกรมสุขภาพจิต“MENTAL” ใน
บุคลากร 

4.1.2.2 ร้อยละของบุคลากรในสังกัด 
กรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะในหลักสูตรที่จ่าเป็นในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละระดับ 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 แนวทางการด าเนินงาน 

4. พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่และบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูงให้เป็นผู้น่า 
การเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ในเชิงสหวิทยาการ ท่างานได้หลากหลาย 
และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ 
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความผูกพัน
เพ่ือให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความรัก สามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
กัน 
 

4.1.3 พัฒนาระบบ
การสร้างความสุข
ของบุคลากร 
กรมสุขภาพจิต 
 
 

4.1.3.1 ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Organization)  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการด่าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) 
2. การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุข
ภาวะองค์กร  
3. การจัดท่าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
4. การด่าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
5. มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็น
รูปธรรม 
 

4.1.4 พัฒนาระบบ
การบริหารองค์การ
กรมสุขภาพจิตให้มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัสู่ระบบ
ราชการ 4.0  
 

4.1.4.1 กรมสุขภาพจิตผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  
 

รางวัล 
รายหมวด 

รางวัลดีเด่น รักษาระดับ 
 

1. เสริมสร้างระบบการน่าองค์การและการก่ากับดูแลองค์การทีมี่
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค่านึงถึงผลกระทบ
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์ ที่สร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาระบบเรียนรู้รับฟังความต้องการ ความคาดหวัง ข้อคิดเห็น    
ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สามารถตอบสนอง

4.1.4.2 กรมสุขภาพจิตผ่านการประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0)  
 

- ระดับ 
พัฒนา 

จนเกิดผล 
(Significan

ce) 

รักษาระดับ 
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ความต้องการเฉพาะกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย 
4. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการด่าเนินงานในรูปแบบดิจิทัล  
ที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงองค์การ
กรมสุขภาพจิต 
5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
มีวัฒนธรรมการท่างานที่ดี เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
6. พัฒนาระบบและนวัตกรรมการด่าเนินงาน ที่สร้างคุณค่าในการ
ให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
7. ยกระดับผลการด่าเนินงานของกรมฯ โดยการเทียบระดับ
(Benchmarking) และปรับปรุงคุณภาพของระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
 

4.1.5  พัฒนา
คุณภาพระบบและ
กระบวนการ การ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสใน
หน่วยงานกรม
สุขภาพจิต 
 

4.1.5.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด    กรม
สุขภาพจิต ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
(ITA) ในระดับ 5 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 1. จัดท่าแผนปฏิบัติการปูองกัน  ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ    
ทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงาน  
2. จัดท่าคูม่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
วิชาชีพ/จรรยาบรรณข้าราชการ 
3.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยสร้างความรอบรู้เรื่องจริยธรรม 
คุณธรรมสู่การมีจิตสาธารณะ 
4. พัฒนาบุคลากรของกรมสุขภาพจิตให้เป็นคนดีและมีศักยภาพสูง 
เป็นต้นแบบของคนดี มีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือใน
การท่างานและการท่าสาธารณประโยชน์ในสังคม  
5. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการปูองกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบผ่านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ส่าหรับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต 
6. สนับสนุนให้มีระบบพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส ในการด่าเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การปูองกันการทุจริต
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และระบบธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพ 
8. พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท่างาน 
 

4.1.6 พัฒนาการ
บริหารการเงินการ
คลังให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

4.1.6.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
กรมสุขภาพจิต (หน่วยเบิกจ่าย) มีการด่าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ 
 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 1. สื่อสารซักซ้อมท่าความเข้าใจและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 

1.ความถูกต้อง 

2.ความโปร่งใส 

3.ความรับผิดชอบ 

4.ความมีประสิทธิภาพ 

2. ติดตามผลการด่าเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ 

3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของ
กรมสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือน่าไปสู่การขอรับรางวัลองค์กรที่
มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
4. พัฒนาระบบการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการจิตเวชให้มีรายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  รวมทั้งพัฒนาการบริหารระบบบัญชีให้ได้
มาตรฐาน 
5. ก่าหนดมาตรการติดตาม ควบคุมก่ากับประสิทธิภาพทางการเงิน
ของหน่วยบริการจิตเวชด้วยเครื่องมือ “เกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน” (7 Plus Efficiency Score) หรือเครื่องมืออ่ืนตามบริบทที่
เหมาะสม เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหน่วยบริการจิตเวชที่ประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน หรือมีความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา “การจัดกลุ่มโรคร่วมผู้ปุวยในจิตเวช” 
(Thai Mental Health Casemix Classification : TMHCC) เพ่ือใช้
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เป็นเครื่องมือในการจ่ายเงิน หรือเพ่ิมวงเงินงบประมาณสิทธิประโยชน์
ของผู้ปุวยในจิตเวชให้เพียงพอต่อการบ่าบัดรักษาที่มีคุณภาพและ           
มีประสิทธิภาพ 
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นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต (แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชด ารัส, พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทุก
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการด้านสุขภาพจิต  ตามแนวพระราชด ารัส / พระราชด าริ และโครงการเทิดพระเกียรติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ TO 
BE NUMBER ONE  โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง 

2. เร่งให้การเยียวยาจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมทุกกลุ่มวัย สามารถปรับตัวกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
และผู้ด้อยโอกาส  

3. บูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยผ่านกลไกเขตสุขภาพ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นองค์รวมในระบบสุขภาพระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการท างานเชิงรุก 
(Proactive) ที่มีการคาดการณ์อนาคต (Futuristic Approach) และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

4. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน แก้ไขและรักษา ฟื้นฟู ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนวิถีชีวิต ในระยะหลังการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (From New Normal to Next Normal ด้วยกลไก Virtual Services, Smart Mental Health Center และ Smart Hospital 
with Healing Environment 

5. สนับสนุนให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตเป็นผู้มีศักยภาพสูง พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความภาคภูมิใจในบรรยากาศขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน 
สามารถเป็นต้นแบบของผู้มีดุลยภาพในชีวิตที่ดี ตามหลัก CPR คือ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คิดเชิงบวก (Positivity) และ   คิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืน
และสังคม (Response to Society)  

 
 
 
แพทยห์ญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ ์

                  อธิบดีกรมสขุภาพจิต 
                   ตลุาคม  2564 



29 
 

โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 
(นายสจุิระ ปรีชาวิทย์) 

1. กลุ่มงานวิชาการ 
นายสุจิระ  ปรีชาวิทย ์
 1.1 งานวิจัย 
นายสุจิระ  ปรีชาวิทย ์
 1.2 งานจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
นายสุจิระ  ปรีชาวิทย ์
 1.3 งานพัฒนาคุณภาพ 
นางสาวณัฐธยาณ์  พิสิทธิ์กุลบด ี
2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายจีรวัฒน ์ พาแกว้ 
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน 
และโครงการ 
นายวัฒนา  ภูแก้ว 

 

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนา
เครือข่ายบริการ 

(นายทรงภพ ขุนเมือง) 
1 งานพัฒนาศักยภาพเครือขา่ย 
นายทรงภพ  ขุนเมือง 
2 งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 
นางสาวชลธิชา  ลาช้อย 
3 ศูนย์เฝ้าระวังและปอ้งกันการฆา่ตัวตาย 
นายทรงภพ  ขุนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
(นายไพศาล  ยิ้มกลาง) 

1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
นางขวัญประภา  ชัยวงษ ์
 1.1 งานธุรการและเลขานุการ 
นางขวัญประภา  ชัยวงษ ์
 1.2 งานยานพาหนะ 
นายประดิษฐ์  น้อยนารถ 
2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
นางสาวสายสุนีย์  พรมประเสริฐ 
3 กลุ่มงานการเงิน และบญัช ี
นางสาววภิาวดี  บุญชัยโย 
4 กลุ่มงานพัสด ุ
นายจ าลอง  บุตรหนัน 
5.กลุ่มงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ ์
 นายถวิล  มิสงอน 
6. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
นางสาวมะลิวรรณ์  กุลวิมล 
7. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม 
นายจกัรกิตต์ลักษณ์  ทวีโชควิเชียรชัย 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

(นายพรชัย  ทุมมา) 
1. กลุ่มงานการพยาบาล 
นายพรชัย  ทุมมา 
 1.1 งานประกันคุณภาพบริการและวิชาการทางการพยาบาล 
2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
นางสาวพจณยี์  ดวงจรัส 
 - งานการพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่   
นายเศรษฐพงศ์  บุญหมั่น 
- งานการพยาบาลจิตเวชเด็กและวยัรุ่น   
นางสาวพจณยี์  ดวงจรัส  (รักษาการ) 
- งานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉินและส่งต่อ 
นางสุพัตรา บ ารุงจิตร 
3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
  นายพรชัย  ทุมมา 
 3.1 หอผู้ป่วย Cohort นางสาวสุนิสสา พันธุ์สงวนสุข 
 3.2 หอผู้ป่วยชัยพฤกษ ์ นายลวิญญ์วิชญพงศ์  ภูมิจีน 
 3.3 หอผู้ป่วยอินทนิล  นางพิมจันทร ์ ภูแกว้ 
 3.4 หอผู้ป่วยจามจุรี  นางสาวสกุัญญา สุวิถ ี
 3.5 งานการรักษาด้วยไฟฟ้า นายพรชัย  ทุมมา 
4. กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
  นายทรงภพ  ขุนเมือง 
 4.1 งานการพยาบาลดูแลต่อเนื่อง 
 4.2 งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Respite care) 
 

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
(นายสจุิระ ปรีชาวิทย์) 

1 กลุ่มงานการแพทย ์   
นายสุจิระ  ปรีชาวิทย ์
2 กลุ่มงานจิตวิทยา   
นายธราดล  เจริญวีระวงศ์  
3 กลุ่มงานเภสัชกรรม   
นางสาววนิดา  พูนสถาพร 
4 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
นางสาวจิตราภรณ์  อินธน ู
5 กลุ่มงานกิจกรรมบ าบัด  
นายจิรพงศ์ วิรัช 
6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทยแ์ละรังสีวิทยา  
นางวราภรณ์  คณิตบุญ 
7 กลุ่มงานโภชนาการ   
นางสาวอธิราภรณ์  องคด 
8 กลุ่มงานเวชระเบียน   
นายวัฒนา  ภูแก้ว 
9.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย    
 นางสาวธัญวรัตม์  รักษาแสง 
10. กลุ่มงานกายภาพบ าบัด  
นางสาวญาดา  ผลออ้ 
 
 
 
 

นางสาวจุฬาพันธุ์ เหมกูล 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
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แผนทียุ่ทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
 

(2) วิสัยทัศน์หน่วยงาน  
  เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวช ในเครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 6 

(3) พันธกิจหน่วยงาน  
  ให้บริการจิตเวชเชี่ยวชาญระดับสูงที่มีคุณภาพ (Supra Specialist Service: 3S) 
  พัฒนาคุณภาพวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
  สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 

 พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

(4) ค่านิยมหน่วยงาน : STEP 
  S = Service mind   (บริการประทับใจ)                

 T = Team Work     (ท างานเป็นทีม) 
  E = Equality        (เสมอภาค)                         

 P = Patient Center ( ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง) 

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
 1. พัฒนาระบบบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนให้มีคุณภาพ 
 2. สร้างผลงานวิชาการด้านจิตเวช และเผยแพร่เพื่อตอบสนองการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช     
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตรข์อง (1) โรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(2) 
ประเด็นยทุธศาสตร ์

 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของ
เป้าประสงค ์

(5)  
ตัวชี้วดั 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ปี 
2564 

 

ปี 
2565 

 

ป ี
2566 

 

ป ี
2567 

 

ปี 
2568 

 

1 พัฒนาระบบบรกิารจิต
เวชยุ่งยากซับซ้อนให้มี
คุณภาพ  
 

1. ผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยาก
ซับซ้อนที่เข้ารับบริการหาย
ทุเลาและไม่กลับเป็นซ้้า 
 
 
 

    1.1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช
ยุ่งยาก ซับซ้อนหายทุเลา 
 

ร้อยละ 55 60 65 70 70 คกก.ทีมน้าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 74.13     

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช
ยุ่งยาก ซับซ้อนไม่กลับเป็นซ้้า 
 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 คกก.ทีมน้าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 75.58     

2. มีมาตรฐานด้านการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนที่
มีคุณภาพ 

    2.1 ร้อยละการไม่เกิดอุบัตกิารณ์
ความเส่ียงทางคลินิก (SAVE) 
ระดับ F ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คกก.ทีมน้าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 99.96     

2.2 จ้านวนผู้ปว่ยที่มีปัญหาแทรก
ซ้อนทางกายจากการรักษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คกก.ทีมน้าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 99.66     

3. มีระบบการดูแลผู้ปว่ยจิต
เวชยุ่งยากซับซ้อนใน
โรงพยาบาล 

    3.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับ
บริการจิตเวชเฉพาะทาง ที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

ร้อยละ 80 85 90 95 100 คกก.ทีมน้าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 86.31     

3.2 ร้อยละของผู้ป่วย 
จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อนได้รับการ
รักษาและติดตามตอ่เนื่อง   

ร้อยละ 80 85 90 95 100 คกก.ทีมน้าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 85.39     

แบบฟอร์ม 2-3 



 

 

(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของ
เป้าประสง

ค์ 
(5)  

ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

เดือน 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ปี 
2564 

 

ปี 
2565 

 

ปี 
2566 

 

ปี 
2567 

 

ปี 
2568 

 

2 สร้างผลงาน
วิชาการด้านจิตเวช 
และเผยแพรเ่พื่อ
ตอบสนองการบริการ
สุขภาพจิตและจติเวช  

 
 
 

4. ภาคีเครือข่ายสามารถ
น้าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจติ
เวช 

    4.1 ร้อยละของการน้าผลงาน
วิชาการด้านสุขภาพจิตของ
หน่วยงานไปใช้กับภาคี
เครือข่าย 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา 

ผล 100     

5. ผลงานวิชาการได้รับ
การเผยแพร่/ถ่ายทอด 

    5,1 ร้อยละผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการ
เผยแพร ่
 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา 

ผล 100     

6. มีระบบการจัดการองค์
ความรู้ / เทคโนโลยี และ
งานวิจัยด้านสุขภาพจิตมี
คุณภาพ 
 

    6.1 ร้อยละของการน้าองค์
ความรู้/เทคโนโลยี และ
งานวิจัยด้านสุขภาพจิต ไปใช้
ประโยชน ์
 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา 

ผล 71.11     
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของ
เป้าประสง

ค์ 
(5)  

ตัวชี้วัด 
(6)  

หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ปี 
2564 

 

ปี 
2565 

 

ปี 
2566 

 

ปี 
2567 

 

ปี 
2568 

 

3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาคี
เครือข่ายและ
ยกระดับมาตรฐาน
บริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

7. ผู้ป่วยจิตเวชมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

    7.1 ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชมีการ
ด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระ 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 กลุ่มภารกิจ
พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายฯ 
(AHB) 

ผล 81.66     

8. ภาคีเครือข่ายบรูณา
การงานสุขภาพจติเข้ากับ
ภารกิจและดา้เนินงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

    8.1 ร้อยละของสถานบริการ
ในเขต 6 สามารถดูแลผู้ป่วย
จิตเวชฉุกเฉินและส่งต่อ   
 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 กลุ่มภารกิจ
พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายฯ 
(AHB) 

ผล 100     

9. มีระบบการดูแลผู้ป่วย
มีปัญหาสุขภาพจติและ
จิตเวชในภาคีเครือข่าย       

    9.1 ร้อยละของสถานบริการ
ในเขต 6 มีระบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่อง  

ร้อยละ 80 85 90 95 100 กลุ่มภารกิจ
พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายฯ 
(AHB) 

ผล 80     
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของ
เป้าประสง

ค์ 
(5)  

ตัวชี้วัด 
(6)  

หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ปี 
2564 

 

ปี 
2565 

 

ปี 
2566 

 

ปี 
2567 

 

ปี 
2568 

 

4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ธรรมาภิบาล 

 
 

10. บุคลากรและผูร้ับ
ผลงานมีความผูกพันต่อ
องค์กร 
 

    10.1 ระดับคะแนนความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

คะแนน 
 

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล ผล 5.61     

10.2 ร้อยละความผูกพันผู้รบั
ผลงานต่อองค์กร 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล ผล 82.31     

11. องค์กรมีสมรรถนะสูง
ในการบริหารจัดการ 

    11.1 คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 85 86 87 88 89 กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล ผล 90     

12. ระบบการบรหิาร
จัดการองค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

    
 

12.1  ร้อยละของการพัฒนา
ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ส้าหรับหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (PMQA-M-F) 
 

ร้อยละ 80 
 
 

90 
 
 

100 รับรางวัล รับรางวัล กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บริการและ
มาตรฐาน 

ผล 67.25  
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของ
เป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ปี 
2564 

 

ปี 
2565 

 

ปี 
2566 

 

ปี 
2567 

 

ปี 
2568 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1-4 

 
 

13. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

     13.1 ร้อยละของบุคลากร
ผ่านเกณฑ์สมรรถนะตาม 
ต้าแหน่ง  

ร้อยละ 60 65 70 75 80 กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
 ผล 78.13     

14. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสารให้
มีประสิทธิภาพ 
 

    14.1 ระดับคะแนนของการ
ผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการดา้นประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ 
 

ระดับ
คะแนน 

90 93 95 100 100 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผล 95     

14.2 ร้อยละของผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพจิตของตนเอง 
(Personal Health Record) 

ร้อยละ 5 10 15 20 25 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผล 5.6     

15. พัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลัง 

    15.1 ความมั่นคงทางการเงิน   วัน 180 210 240 270 300 กลุ่มงาน
การเงิน และ
บัญช ีผล 123     

 
หมายเหตุ:  1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย  ให้หน่วยงานระบุซ้้าได้  โดยใส่เครือ่งหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ  
    2. ตัวช้ีวัดที่มาจากค้ารับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน ในปี 2564  ให้ท้าเครื่องหมายดอกจนั 2 ดอก (**)  ไว้ท้ายชื่อตัวช้ีวัดนั้นๆ ด้วย 

35 
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  ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน่วยงาน     โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์   .   
 

ตัวชี้วัด 

รอบคร่ึงปีงบประมาณ (5 เดือน : ตค.-กพ.) รอบปีงบประมาณ  (11 เดือน : ตค.-สค.) 

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล   ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
1 ตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละของเด็กปฐมวยัมี

ระดับ EQ ดีขึ้น 
9 - - - - - - 6 เด็กมี EQ ดี

ขึ้น  
ร้อยละ 60 

≤ 40 45 50 55 60 - กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล 
 

1 

พื้นที่จัด
กิจกรรม 

EQ 3 พ้ืนท่ี 
 

1 2 3 - - พื้นที่จัด
กิจกรรม EQ 

3 พ้ืนท่ี 

2 3 4 5 6 

กระตุ้นด้วย
TEDA4I  

หรือ
เครื่องมือ
มาตรฐาน

อื่น 
ร้อยละ 50 

≤ 30 35 40 45 50 กระตุ้นด้วย
TEDA4I  

หรือ
เครื่องมือ
มาตรฐาน

อื่น 
ร้อยละ 75 

≤ 55 60 65 70 75 

พัฒนาการ
สมวัย 

ร้อยละ 35 
 

≤ 15 20 25 30 35 พัฒนาการ
สมวัย 

ร้อยละ 35 

≤ 15 20 25 30 35  
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ตัวชี้วัด 

รอบคร่ึงปีงบประมาณ (5 เดือน : ตค.-กพ.) รอบปีงบประมาณ  (11 เดือน : ตค.-สค.) 

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 ร้อยละเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุม่
เสี่ยงและกลุม่ เปราะบางทางสังคม 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น  

-5 กลุ่มเสี่ยง 
ร้อยละ 90 

≤ 70 75 80 85 90 4 กลุ่มเสี่ยง 
ร้อยละ 90 

≤ 70 75 80 85 90 - กลุ่มภารกิจ
บริการจติเวช

และ
สุขภาพจิต 

2 

  กลุ่ม
เปราะบาง 
ร้อยละ 50- 

≤ 30 35 40 45 50  กลุ่ม
เปราะบาง 

ร้อยละ 70 

≤ 50 55 60 65 70   

3 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีเสี่ยงต่อการมี
ปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการดูแลทาง
สังคมจิตใจ 

2 ≥ร้อยละ 
35 

15.00
-

19.99 

20.00
-

24.99 

25.00
-

29.99 

30.00
-

34.99 

≥ 35 2 ≥ร้อยละ 
60 

40.00
-

44.99 

45.00 
- 

49.99 

50.00
-

54.00 

55.00
-

59.00 

≥ 60 - กลุ่มภารกิจ
บริการจติเวช

และ
สุขภาพจิต 

3 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
4 ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) 

เข้าถึงบริการสุขภาพจิตทีไ่ด้
มาตรฐาน 
 

- - - - - - - 3 ร้อยละ 50 
 

≤10 20 30 40 50 - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล 

 

4 

5 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) 
เข้าถึงบริการสุขภาพจิตทีไ่ด้
มาตรฐาน 
 

- - - - - - - 4 ร้อยละ 35 
 

≤ 11 17 23 29 35 - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล 

 
 

5 

6 ร้อยละของผูต้้องขังที่คัดกรองแล้ว
พบปัญหา สุขภาพจิตได้รับการดูแล
รักษา 
 

5 ร้อยละ 60 
 

≤40 45 50 55 60  ร้อยละ 89 
 

≤65 70 75 80 85 - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
บริการจติเวช

และ
สุขภาพจิต 

6 
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ตัวชี้วัด 

รอบคร่ึงปีงบประมาณ (5 เดือน : ตค.-กพ.) รอบปีงบประมาณ  (11 เดือน : ตค.-สค.) 

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 ร้อยละของคนพิการทางจติใจหรือ
พฤติกรรม ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- - - - - - - 1 ร้อยละ 98 ≤ 74 80 86 92 98 - กลุ่มภารกิจ
บริการจติเวช

และ
สุขภาพจิต 

7 

8 ร้อยละของประชาชนกลุมเสี่ยงภาย
ใตสถานการณ COVID-19 รวมทั้ง
ผู้ป่วย Long COVID-19 เขาถึง 
บริการสุขภาพจิต และได้รบัการ
เยียวยาจติใจ 
 

9 กลุ่มเสี่ยง 
ร้อยละ 60 

≤ 42 47 52 57 62 6 กลุ่มเสี่ยง 
ร้อยละ 82 

≤ 62 67 72 77 82 - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
สนับสนุน
และพัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

8 

ผป.Long 
COVID-19 
ร้อยละ 55 

≤ 40 45 50 55 - ผป.Long 
COVID-19 
ร้อยละ 70 

≤ 55 60 65 70 - 

มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
9 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว 

(Primary Care Cluster : PCC) มี
ระบบ/กจิกรรมในการดูแล
สุขภาพจิตและจติเวชในชุมชน 
 

- - - - - - - 9  ร้อยละ 65  
 

≤ 13 26 39 52 65 - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
สนับสนุน
และพัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

10 

10 ค่าคะแนนความส าเร็จของการ
พัฒนาไปสู่การเป็น Smart 
Hospital ของหน่วยบริการจติเวช 
 
 
 

8 5 คะแนน 1 2 3 4 5 3 5 คะแนน 1 2 3 4 5 - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
พัฒนา
วิชาการ 

11 
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ตัวชี้วัด 

รอบคร่ึงปีงบประมาณ (5 เดือน : ตค.-กพ.) รอบปีงบประมาณ  (11 เดือน : ตค.-สค.) 

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 
11 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้

ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค ์

- - - - - - - 3 ความรอบรู ้
ร้อยละ 59  

 

≤55 57 59 - - - กลุ่มภารกิจ
สนับสนุน
และพัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

12 

พฤติกรรม   
ที่พึง

ประสงค ์
ร้อยละ 69 

 

≤65 67 69 - - 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่

การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Organization) 
 
 

12  ระดับ 5 
 

1 2 3 4 5 5 ระดับ 5 
 

1 2 3 4 5 - 
 

กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

13 
 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับ

การรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน 
- - - - - - - 2 ร้อยละ 70 

 
≤ 50 55 60 65 70 - กลุ่มภารกิจ

การพยาบาล 
 
 

14 
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ตัวชี้วัด 

รอบคร่ึงปีงบประมาณ (5 เดือน : ตค.-กพ.) รอบปีงบประมาณ  (11 เดือน : ตค.-สค.) 

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่
เข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษา ได้รบั
การดูแลอย่างมีคณุภาพต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม ( Retention 
Rate) 

15 ร้อยละ 60 40 45 50 55 60 4 ร้อยละ 80 60 65 70 75 80 - 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล 
 

15 

15 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าใน
ระยะเวลา 1 ปี 

- - - - - - - 10 ร้อยละ 95 ≤75 80 85 90 95 - กลุ่มภารกิจ
สนับสนุน
และพัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

16 

16 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการ
บ าบัดรักษาและจ าหนา่ยได้รับการ
ติดตามต่อเนื่อง ครบ 1 ปี 
 

- - - - - - - 6 ร้อยละ 70 50 55 60 65 70 - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล 
 

17 

17 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหาย
ทุเลา (full remission) 

- - - - - - - 4  ร้อยละ 50 ≤30 35 40 45 50 - 
 

กลุ่มภารกิจ
บริการจติ
เวชและ
สุขภาพจิต 

18 

18 ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน 
 

15 งบด าเนินงาน 
ร้อยละ 45 

≤33 36 39 42 45 4 งบด าเนินงาน
ร้อยละ 95 

≤83 86 89 92 95 - กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

19 

งบลงทุน           
ร้อยละ 35 

≤15 20 25 30 35 งบลงทุน           
ร้อยละ 70 

≤50 55 60 65 70 
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ตัวชี้วัด 

รอบคร่ึงปีงบประมาณ (5 เดือน : ตค.-กพ.) รอบปีงบประมาณ  (11 เดือน : ตค.-สค.) 

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
19 
 

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตไดร้ับ การพัฒนา
สมรรถนะหรือทักษะในหลักสตูร  
ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

8 
 

หน่วยงาน
ขนาดเล็ก 
(1-50คน) 
≥ร้อยละ 55 

 

40.00
-

44.99 

45.00
-

49.99 

50.00
-

54.99 

≥55 - 8 หน่วยงาน
ขนาดเล็ก 
(1-50คน) 
≥ร้อยละ 95 

80.00
-

84.99 

58.00 
- 

89.99 

90.00
-

94.99 

≥95 - 
 

- 
 
- 
 
 

กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 
 

20 
 

หน่วยงาน
ขนาดกลาง 
(50-200คน) 
≥ร้อยละ 50 

35.00
-

39.00 

40.00
-

44.99 

45.00
-

49.99 

≥50 - 
 

หน่วยงาน
ขนาดกลาง 
(50-200คน) 
≥ร้อยละ 90 

75.00
-

79.99 

80.00 
- 

84.99 

85.00
-

89.99 

≥90 - 

หน่วยงาน
ขนาดใหญ ่
(201 คนขึ้น

ไป) 
≥ร้อยละ 

45 

30.00
-

34.99 

35.00
-

39.99 

40.00
-

44.99 

≥45 - หน่วยงาน
ขนาดใหญ ่
(201 คนขึ้น

ไป) 
≥ร้อยละ 

85 
 

70.00
-

74.99 

75.00 
- 

79.99 

80.00
-

84.99 

≥85 - 



              
 
                             ค ารับรองการปฏิบตัริาชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสขุภาพจิต  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวชี้วัด 

รอบคร่ึงปีงบประมาณ (5 เดือน : ตค.-กพ.) รอบปีงบประมาณ  (11 เดือน : ตค.-สค.) 

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

27 ร้อยละของผลการประเมินคณุธรรม
และ ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA) 

12 ITA 
≥ร้อยละ 

85 

65.00  
- 

69.99 

70.00 
- 

74.99 

75.00
-

79.99 

80.00
-

84.99 

≥85 12 ผู้ท าแบบ
ส ารวจ 

≥ร้อยละ 60 
 

45.00 
- 

49.99 

50.00 
- 

54.99 

55.00 
- 

59.99 

≥60 - - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

21 

หน่วยงาน
คุณธรรม 
≥ร้อยละ 80 

40.00 
- 

49.99 

50.00 
- 

59. 99 

60.00 
- 

69.99 

70.00 
- 

79.99 

≥80 

 น้ าหนักรวม 100       100          
 



บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน.... โรงพยาบาลจิตเวขสระแก้วราชนครินทร.์.......

รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565

คำชี้แจง
จำนวนเงิน

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 414,600.00 J
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 71,350.00

3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 458,600.00

4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -

5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -

6. ครุภัณฑ์การเกษตร 18,900.00

7. ครุภัณฑ์การศึกษา -

8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 35,300.00 /
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว -

10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 64,900.00

11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -

12. ครุภัณฑ์โรงงาบ 32,900.00 ^ --------
13. ครุภัณฑ์กีฬา - /
14. ครุภัณฑ์ดนตรี - (  /CrT A . \  \

15. ครุภัณฑ์สำรวจ - [ A sm  ■ • ■' .A j 5

16. ครุภัณฑ์สนาม -
\ ' Av /̂

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,096,550.00 อ ฬ นเy

9



บร. 6-1 รายละเอียตประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน...... โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราขนครินทร์ 

ลำดับ รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565

คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
ขนาดมาตรฐาน 

และคุณลักษณะ 

เฉพาะ

หน่วย

นับ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี

ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงิน

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 เครื่องปรับอากาค 1. ขนาดทกำหนดเป็นขนาดไม่ตำกว่า 36000 บีทียู เคร่ือง 46,100 1 46,100 ติดตังท่ี ห้องจ่ายยา STAR AIRE

แบบแยกส่วน 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง เนื่องจากเครื่องเดิมเสียบ่อย

3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ

ความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศทีประกอบสำเร็จรูปทั้งขุดทั้งหน่วยส่งความเย็บและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5 มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3 ) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งซาติ ครั้งที 3/2539 (ครั้งที 57) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 กิยวกับการประหยัด

พลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องประบอากาศทีมีประสิทธฺภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา

7. การติดตั๊งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี สวิตซ์ 1 ตัว

ท่อทองแดงไปกลับทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

1.2 เครื่องปรับอากาศ 1. ขนาดทีกำหนดเป็นขนาดไม่ตำกว่า 48000 บีทียู เคร่ือง 55,900 2 111,800 ติดตังท่ี คลังยา SAPPHIRE

แบบแยกส่วน 2. ราคาทีกำหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง เนื่องจากเคร่ืองเดิมเสีย 1 เคร่ือง

3. เครื่องปรับอากาศทีมีความสามารถในการทำความเย็น ทำให้เครื่องท่ีมีอยู่อีก 1 เครื่องทำงานหนัก

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งขุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาบเดียวกัน " " " \
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ /  / ^  ^  \  \
6. การจัดซอเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3 ) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ /  /A _A '̂}j j \  \
นโยบายพลังงานแห่งซาติ ครั้งท่ี 3/2539 (ครั้งที 57) เมือวันท่ี 14 มิถุนายน 2539 กียวกับการประหยัด [ (m i. m M  \ \
พลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องประบอากาศทีมีประสิทธฺภาพสูง (EER) บอกเหนือจากการพิจารณา 1 1 ไ พ  j •ฝ
7. การติดตังเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี สวิตซ์ 1 ตัว พ  j
ท่อทองแดงไปกลับทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร \  ' ปู่ Z-_-

1.3 พัดลมตังพื้น ใบพัดแบบ 3 ใบพัด ใบพัดขนาด 18 นืว ตัว 1,850 4 7,400 เฟือใช้สำหรับบริการผู้ปรย ในห้องทำ

ตะแกรงถีเป็นพิเศษ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ กิจกรรมฟันฟูทักษะผู้ป่วย และเป็นห้อง

กำลังไฟฟ้าไม่ตากว่า 70 วัตต์ สำหรับจัดทำโครงการแกอบรม



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน......โรงพยาบาลจิตเวจสระแก้วราชนครินทร์ 

ลำดับ รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565

คำจี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
ขนาดมาตรฐาน 

และคุณลักษณะ 

เฉพาะ

หน่วย

นับ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี

ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงิน

ปลกไฟ มาตรฐาน มอก. ต้านการแพทย์แผนไทย

ปรับความสูง-ตาได้ 3 ระดับ 83, 93, 103 ซ.ม.

ถอดแยกประกอบได้

มอเตอร์ให้พลังลมแรงกว่าเดิม พร้อมมอเตอร์

แบบปิด ฟ้องกันฝ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม

THERMAL FUSE ตัดไฟอัตโนมตเมือมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน

CURRENT FUSE ตัดไฟอัตโบมืติเมือไฟฟ้าลัดวงจร

มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใซัขิ้บส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001

มีฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5

1.4 พัดลมโคจร พัดลมโคจร 18 น้ิว ต ัว 890 30 26,700 ใช้สำหรับเปิดให้ผู้ป่วยที่มีอาการถอนพิษ

ขนาดไม่น้อยกว่า 31 X 53.5 X 54 ซม. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ สุรารุนแรง และจุดบริการผู้ป่วยใบ -

• ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15, 30 และ 50 องศา ผู้ป่วยนอก

• ปรับส่ายและหยุดส่าย เทือกระจายแรงลมได้ตามความต้องการ

• เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนนัติ เทอร์มอล ฟิวส์

• มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบรัง

• ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 9001

•ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1- ' ' '
•ได ้ร ับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร

/  /
1.5 โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80*ยาว 150*สูง 75 cm ตัว 5,200 4 20,800 เพ่ือใช้รับรองแพทย์ใหม่ และ

มี 1 ลิ้นซัก มีจำนวนบุคคลากรเพ่ิมมากขึ้น

มีดู้เก็บเอกสารซ้ายขวา ไม่เพียงพอ
V *  V - VV.:

_____________ ,__________ V  \  >: ไ'
1.6 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับขึนได้ ตัว 2,500 36 90,000 ทดแทบของเดิมท่ีชำรุด

ที่นั่งบุฟองนํ้าทุ้มผ้าตาข่าย มีจำนวนบุคคลากรเพ่ิมมากขึ้น d<ร
10 ร ิ* / ? / ^



•  •
บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน.......โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์....

ลำดับ รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565

คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
ขนาดมาตรฐาน 

และคุณลักษณะ 

เฉพาะ

หน่วย

นับ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้บปี

ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงิน

ปรับระดับความสูงเก ้าอึได้ พนักพิงระดับกลาง ท่ีน่ังทำงานไม่เพียงพอ

และสามารถปรับโยกเอนได้ ทีพักแขนวัสดุ pp nano

ล้อทำจากวัสดุ PU แข็งแรง ทนทาบ

1.7 ตู้เหล็กประดูบานเลื่อน 1. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ตู้ 6,750 1 6,750 ใช้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 91.7x45.7x185 ซม. และเครื่องมือแพทย์ให้เป็นระเบียบ

3. บานเลื่อนกระจก 2 ประตูมองเห็นภายในซัดเจน และบีองกันการชำรุดเสียหาย

4. มีชั้นวาง 3 แผ่น ปรับระดับได้

1.8 ตู้เหล็ก 1. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ช้ัน ตู้ 5,500 1 5,500 ใช้สำหรับเก็บผ้าชนหนูและเส้ือผ้า

2. ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่ตากว่า 0.6 ม.ม. พ่นสี เคลือบสารบีองกันสนิม เพ่ือบริการแก่ผู้'ป่วย บีองกันแมลง ฝ่บ

แผ่นกระจกหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.

3. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู ม ือจับอลูมืเนียวแบบฝืง พร้อมกุญแจล็อก

4. แผ่นชั้นวางประระดับได้ 2 แผ่น

5. ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างXลึกxaง) 88x40.7x88 ซ.ม.

เก็บสง'ของมีค่า เงิน เอกสารสำคัญ1.9 ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ ตู้ 5,900 1 5,900

ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง X ลึก X สูง) : 90 X 39 X 180 ซม. ของนักสังคมสงเคราะห์และเงินกองทุน 

กับผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ'ผ้ก ทักษะทางสังคม ‘ จ

1.10 ลิ้นชักเก็บเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 350*405*90 มืลลิเมตร เคร่ือง 1,250 1 1,250 เพ่ือความปลอดภัยต่อการโดนขโมย

ข่องธนบัตร 4 ซ่อง ซ่องเก็บเหรียญ 8 ซ่อง มีระบบบีองกันแบบกุญแจท่ีต้องไชล้ินชัก

ถึงจะถูกเปิดได้

/ 7
1.11 โต๊ะพับเอนกประสงค์ โครงสร้างทำจากเหล็ก ตัว 2,000 33 66,000 ใช้วางคอมพิวเตอร์ ฃณร/ติดตุ้งอุริ(ไรณ์

M  \  \
หน้าโต๊ะทำจากพ่อเมล้าขาว ใช้วางอุปกรณ์อีนๆขณะซ่อมคุอมพว่เต่อร บ . . ,  1 1

1 เตขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างXยาวXสูง) 70x180x75 ซม. และใช้ในห้องประขม

f e .
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1.12 โต๊ะหมู่บูชา 1. ทำด้วยไม้สัก ชุด 8,400 1 8,400 สำหรับห้องประชุม

2. มีโต๊ะหมู่บูซา 9 ตัว ความกว่างตัวและ 9 น่ํว

3. มีฐานรองโต๊ะหมู่บูชา

1.13โทรคัพท์เคลื่อนที เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล 3G HSPA+, 4G เคร่ือง 6,000 3 18,000 ใช้สำหรับโทรศัพท์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต

รองรับ 2 ซิมการ์ด ในประชาชนท่ัวไป

จอแสดงผลระบบสัมผัส กว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

ระบบปฏิน ัต ิการ Android

หน่วยความจำ ROM ไม่น้อยกว่า 16 GB

รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 148,240 118 414,600

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 คอมพิวเตอร์โบ๊ตบุ๊ค มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 เคร่ือง 22,000 3 66,000 สำหรับงานส่งเสริมฟ้องกัน

สำหรับงานประมวลผล แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างไดอย่างหนัง หรื่อดีกว่า ดังนั วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกับ ชนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟ้ก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีทีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใบระดับ (Level) เดียวกัน ชบาดไม่ น้อยกว่า 6 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ้ืมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

t ) \
&  /  7

พy  ©

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ซนัด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขบิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

- มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง ________________
- มีซ่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง 1 _____________f  /*._ -&•---
- มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว้า 1 ซ่อง m j g j f o
- สามารถใช้งานไต้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ท, ac) และ Bluetooth t 1 V  บ.’ -*.-'".

\  A  i i ? น ้^
2.3 เคร่ืองสำรองไฟฟ้า 1.ขนาดกำลังไฟฟ้า 1000VA 720พ เคร่ือง 5350 1 5,350 ใช้สำหรับสำรองไฟ

UPS 2000VA 2.สามารถทำงานไต้ใบสภาวะแรงดันไฟเกินและไฟตก เคร่ือง ECT เม่ือไฟดับ

>0/5 /6
10



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน...... โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราขนครินทร์ 

ล ำ ด ับ รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงจ 2565

คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
ขนาดมาตรฐาน 

และคุณลักษณะ 

เฉพาะ

หน่วย

น ับ

แผนการใชจ้่ายเงินบำรุงด้นปี

ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงิน

3.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 30 -  60 นาที หรือไฟตก

4.Surge Protection ฟ้องกันไฟกระชากไฟกระโชก

รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,350 4 71,350

3 ครุภัณฑ์การแพทย์

3.1 โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย โต๊ะสีขาวขาเดียว ใช้สำหรับวางอาหาร ตัว 4,400 10 44,000 ใช้สำหรับวางถาดอาหารให้ผู้ป่วย

บนเตียง มีโครงสร้างผลิตจากสแตนเลส รับประทานอาหารบนเตียง

มีลูกล้อ 4 ล้อเลื่อนได้

ขนาดโต๊ะ 36*80

ปรับสูง-ตํ่าได้ 80 - 120ซม

3.2 เตียงฟาวเลอร ์ (1) โครงเตียงทำด้วยโลหะทีมีควำมแข็งแรง เตียง 15,500 9 139,500 ใช้สำหรับผู้ป่วยถอยพิษสุรา รุนแรง

ฃนิดมือหมุน แบบ ก. รับบํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม เคลื่อบสิป้องกันสนมและพ่นสทัีบ

(2) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ตีเคิลบอร์ด

(3) พํ่นเตียงทำด้วยโลหะ

(4) มีมีอหมุบยกพื้นเตียงได้ 2 ขุด สำหรับหมุบยกพนด้านหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้

มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติก และไม่ต้องใช้นามันหล่อลื่น

(5) มลี้อยางชนิดมลีูกปีนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อก1ได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่ ______ „
(6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 X 200 X 60 เซนติเมตร (รวมทีบอน)

/ ร

3.3 เครื่องวัดความดันโลหิต เครืองวัดความดันโลหิต แบบปรอท เคร่ือง 7,500 5 37,500 ทดแทบของเติม /

แบบ manual 1 1 1 ท V * *  P

____~ T  \  ๚ แ แ
3.4 เคร่ืองช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นเครื่องส่องหลอดลม Fiber optic เคร่ือง 12,950 1 12,950 ศูนย์เครื่องมือแพทย์\

(Laryngoscope) ใช้ถ่าน 2 กอบ V  \

หลอดไฟเป็นหลอด halogen หรือ xenon ติดทีด้ามมือถือ
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แผ่นส่องตรวจ 3 ขนาด No. 2,3,4

3.5 เครื่องวัดและเฝืาติดตาม 1.เป็นเครื่องติดตามสภาพการทำงาบของระบบต่าง ๆ เคร่ือง 120,000 1 120,000 เฝืาระวังติดตามอาการผู้ป่วยขณะ

สัญญาณชีพ พร้อมการวัด ในร่างกายผู้ป่วย (Bedside Monitor) มีแบตเตอรี่ใบตัว ทำ ECT ตามารฐานการดูแลผู้ป่วย ECT

คาร์บอนไดออกไซด์ 2.จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 12.1 น้ิว ขนิด TFT LCD

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 800 X 600 พิกเซล

3.มีโหมดขยายตัวเลขให้เป็นขนาดใหญ่

4.มีชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบ Touchscreen

5.สามารถใช้กับไฟ AC100-220 V. และสามารถใช้งาน

จากแบตเตอรี่ ชนิด Lithium-ion ได้นานไม่น้อยกว่า 2 ซ.ม.

6.วัดคาร์บอนไดออกไซด์ (ETC02)

3.6 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 1.มีความแม่นยำสูง +/-0.1องศาเซลเซียส เคร่ือง 650 31 20,150 ใช้สำหรับวัดไข้ผู้ป่วย ตามมาตรฐาน

2.ใข้เวลาวัดไม่เกิน 1 นาที การดูแลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาแบบ

3.มีแตเตอรื่ในตัว ผู้ป่วยใน เพ่ือเฝืาระวังติดตาม

4.กันนา สัญญาณชีพผู้ป่วย

5.คุณภาพมาตรฐานการใช้งาบใบโรงพยาบาล

3.7 เครื่องวัดออกซิเจน 1.สามารถวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Sp02) เคร่ือง 1,750 6 10,500 ใช้สำหรับติดตามค่าออกซิเจนผู้ป่วยท่ีต้อง

ปลายน้ิว อัตราการเต้นของหัวใจ (PR) และค่าการไหลเวียนของเลือด (PI) ได้ เฝืาระวังต่อเน่ือง'ในห้อง upคโรัค'
2.มีเสียงแจ้งเตือน เมื่อระดับออกซิเจนในเลือดและอัตราชีพจรผิดปกติ เพ่ือลดการปนเปีอบเช้ี'อ แสูะโซโบกรณีท''’

\ \

\ \

3.หน้าจอ OLED หน้าจอขนาดใหญ่ ปรับความสว่างได้ ต้องฟ้าระวังติดตามค่า^)กซิเจุน

กรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้'ป่ว่ป์..

! r
ใช้กับคบไข้ Cohort ward (ใช้เฉพ่าะตว!''''

M
3.8 เครื่องวัดความดันโลหิต 1.เครื่องวัดความดับโสติตอัตโนม้ติ เคร่ือง 6,000 6 36,000

10/9/ G v

10

ดิจิตอล วัดอัตราการเต้นของหัวใจ อัตโ,นม้ติ ไ . { เ ^ เ ^ ? ^

1 ? • • v\
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3.9 รถเข็นซบิดนอน 1) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม คัน 19,000 2 38,000 เคล่ือนย้ายผู้ป่วยระหว่างหอผู้ป่วย

2) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 น้ิว มาทำ ECT กรณีท่ีต้องจำกัดพฤติกรรม

3) ซั๋นล่างมิที่สำหรับวางของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม ติดกับตัวรถ

4) มิที,สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

5) มิล้อใหญ่ 2 ล้อ และมิล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ

6) ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 60 X 200 X 80 เซนติเมตร

7) อุปกรณ์ประกอบ

(1) เสานํ้าเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อัน

(2) เปลหามทำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนำ หรือ โลหะไม่เป็นสนิม มิเบาะหุ้มหนังเทียม

(3) ราวกันเตียง

รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์ 187,750 71 458,600

4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -
5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -

6 ครุภัณฑ์การเกษตร -

6.1 ปีมแช่แสตนเลส ผลิตจากสแตนเลส 750 วัตต์ ใช้ปีมใบบ่อบำบัด เคร่ือง 18,900 1 18,900 ใช้ในงานบ่อบำบัด

แบบลูกลอย 3 น้ิว ป็มดูดโคลน สำหรับบ่อบำบัด นาเสีย (แบบลูกลอย)

รวมค่าครุภัณฑ์การเกษตร 18,900

7 ครุภัณฑ์การสิกษา -

8 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

\ \

8.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาทร์ทีวี ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 น้ิว เคร่ือง 15,400 1 15,400 ใช้เปิดสำหรับผู้ป่วยดูผ่อุนด้ล่าย และดู

แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล เวลาว่าง ไม่มีกิจกรุร่ม

ซบาด 50 น้ิว 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ _ _...L /L«r L.
2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (น้ิว) ! 7 พุ๙X พร,

น ............... ...3) แสดงภำพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เบ็ตได้ (Smart TV) โ- l i e ไ ร ® f t r
V d r-5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกวา 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ

" - . . •■บ ่-’' ' ”'
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บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน......โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วรา'ซนครินทร์ 

ลำดับ รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงป ี 2565

คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
ขนาดมาตรฐาน 

และคุณลักษณะ 

เฉพาะ

หน่วย

นับ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงด้นปี

ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงิน

6) ซ่องต่อ USB ไม่'น้อยกว่ํา 1 ซ่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ

7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ใบตัว

8.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาทรท์ ีว ี ขนาด ไม่น้อยกว่า 55 น้ิว เคร่ือง 19,900 1 19,900 ประขุมออนไลน์

แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ

2) ขนาดท ี่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (น้ิว)

3) แสดงภำพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เบ็ดได้ (Smart TV)

5) ซ่องต่อ HDMI ไม่น้อยกวํ่า 2 ซ่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ

6) ซ่องต่อ USB ไม่น้อยกวํ่า 1 ซ่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ

7) ม ีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ใบตัว

รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 35,300

9 ครุภัณฑ์งานบ้านและงาบครัว -

10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

10.1 ลำโพง (โน๊ตบุค) ระบบเสียง DOLBYNR ขุด 12,500 1 12,500 ประขุมออนไลน์

ขนาด 9.40*8.10*8.40 ซม.

นิ้าหนัก 1 กิโลกรัม

รับประกัน 1 ป ี

10.2 ลำโพง เครื่องเสียงในระบบเสียง PA ขุด 19,900 1 19,900 สื่อสารสำหรับห้องประขุม -X

1

ลำโพงมีแอมป๋ใบตัว 10 น้ิว 1000 วัตต์

ช่วงย่านความถี่ 52 Hz -  20 kHz โ
มีบํ้าหนัก 11.79 kg ๚ แ

ขนาด 295 X 322 X 558 mm \  :  \  m.
V . A

10.3 กล้อง กล้องวิดีโอขนาด HD 1080p 30 fps ต ัว 24,500 1 24,500 บันทึกภาพงานส่งเสริมป้องกันด ้* |น ์/  - บั



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณ'ท) ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน......โรงพยาบาลจิตเว'ซสระแก้วราซนครินทร์ 

ลำดับ รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565

คำขี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
ขนาดมาตรฐาน 

และคุณลักษณะ 

เฉพาะ

หน่วย

นับ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี

ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงิน

พร้อมระบบแพน 260 องศา เอียงกล้อง 130 องศา เครือข่าย

ซูมได้ 10 เท่าโดยไม่สูญเสียข้อมูล

มุมมอง 90 องศา

โหมดการบันทึก H.264

รับประกัน 2 ปี

10.4 ไมโครโฟนไร้สาย วัสดุเหล็ก ขด 4,000 2 8,000 ใช้ในการจัดงาบบอกอาคาร /และสนับสมุน

ตอบสนองความถี่ 20HZ-20KHZ โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน

ระยะการรับส่งสัญญาญ 80-150 เมตร

ไร้!สาย

รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 60,900 5 64,900

11 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -

12 ครุภัณฑ์โรงงาน

12.1 สว่านไร้สายกระแทก สว่านเจาะคอนกรีต เจาะโลหะ ตัว 9,000 1 9,000 ใช้ใบงานข่าง ซ่ีงไม่เพียงพอใบการซ่อมงาน

และเจาะไม้ได้ ขนาด 18 โวลต์ ต้องรอจนกว่าอีกงานจะดำเนินการแล้วเสร็จ

12.2 สว่านโรตาร่ีไร้สาย สว่านแบ็ตเตอร์รี่ (สว่านมือ) ขนาด 18 ไวลต์ ตัว 5,900 1 5,900 ใช้ในงานข่าง

พร้อมแบตเตอร์รื่และแท่นขาร์ต

__________
12.3 สว่านไฟฟ้าปรับรอบ3/8 กำลัง’ไฟฟ้าท่ีใช้ 450W ตัว 2,500 1 2,500 เพ่ือ'ใช้ในการทำกิจก p i f ข้ีอ์งผ้ข่!2ย_ _

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,000 ทดแทบของเดิม /  N'ร

นํ้าหนักสุทธิ 1.3 กก.(2.9 ปอนด์) - 1  /  / f c r
ขนาดเครื่อง (ม.ม.) 228 X 64 X 183 มม.

(ยาว X กว้าง X สูง) (9" X 2-1/2" X 7-1/4") _ .  I l l - M S '

12.4 เครื่องสับย่อยใบไม้ ขนาดมอเตอร์ 3 แรง 8 ใบมืด เคร่ือง 15,500 1 15,500
.1_

เพ่ือใช้ใบการทำกิจา!รรมของุ่ผ ู้'ข ; รุ’



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน..... โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

ลำดับ รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565

คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
ขนาดมาตรฐาน 

และคุณลักษณะ 

เฉพาะ

หน่วย

นับ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี

ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย จำนวนเงิน

ฟางข้าว สามารถสับย่อย หญ้าเบเปียร์ ให้สัดว์เลึ๋ยง สามารถสับหญ้าได้ 800-1,200 กีโกกรัม /  ต่อซวโมง

เป็นแบบใช้มอเตอร์ (ใช้ไฟฟ้า) 3 HP

รับประกันสินค้า 1 ปี

รวมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขบส่ง 32,900 4 32,900

13 ครุภัณฑ์กีฬา -

14 ครุภัณฑ์ดนตรี -

15 ครุภัณฑ์สำรวจ -

16 ครุภัณฑ์สนาม -
รวมท'งสิน 1,096,550

}0(*\ (b v
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แบบปอรม์ 1

ค่าใช้จา่ยโครงการ/กจิกรรมท่ีขบัเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจติ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการท่ี 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจติท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
กจิกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติท่ีสอดคล้องกบันโยบาย

(7)รวม

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เปูาฯ 130 130

งบฯ 150,000 150,000 
เปูาฯ 120 120
งบฯ 40,000 40,000
เปูาฯ 140 140
งบฯ 200,000 200,000

เปูาฯ 45/3 45/3

งบฯ 21,600 21,600
เปูาฯ 30 30
งบฯ 4,000 4,000
เปูาฯ 60/3 60 60 60
งบฯ 50,000 15,500 15,700 18,800

เปูาฯ 150 150

งบฯ 60,000 60,000

เปูาฯ 14 14

งบฯ 20,000 20,000

เปูาฯ 179 179

งบฯ 50,000 50,000

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการใช้โปรแกรมบริหารความเส่ียง

1 คน
คกก.ความเส่ียง

ก.พัฒนาคุณภาพ
1.โครงการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาลซ้้า คร้ังท่ี 5

4 คน

ก.ทรัพยากรบุคคล
2.โครงการเสริมสร้างอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน 4 คน

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงนิบ ารงุ ประจ าปีงบประมาณ 2565

(4)โครงการ / กิจกรรม
เป้าฯ/   

งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน

(9)หน่วยงานที่ปฎิบัติ
(6) 

หน่วยนับ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

3.โครงการเสริมสร้างพลังใจให้บุลากร 4 คน
ก.ทรัพยากรบุคคล

ก.บริหารงานท่ัวไป

4 คน/วัน

5. โครงการพัฒนาแผนงาน Green & Clean Hospital 4 คน

ก.ยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการ

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการด้าเนินงาน
ประจา้ปีงบประมาณ 2565 และจดัท้าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2566

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการช่วยเหลือฉกุเฉนิ
และการช่วยฟื้นคืนชีพส้าหรับบุคลากรทางการพยาบาล

1 คน

6. โครงการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ปุวยจติเวช

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศทางการพยาบาลสุขภาพจติ
และจติเวชส้าหรับผู้บริหารทางการพยาบาล

1 คน
ก.การพยาบาล

ก.กจิกรรมบ้าบัด

ก.การพยาบาล

1 คน/คร้ัง
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แบบปอรม์ 1

ค่าใช้จา่ยโครงการ/กจิกรรมท่ีขบัเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจติ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการท่ี 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจติท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
กจิกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติท่ีสอดคล้องกบันโยบาย

(7)รวม

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงนิบ ารงุ ประจ าปีงบประมาณ 2565

(4)โครงการ / กิจกรรม
เป้าฯ/   

งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน

(9)หน่วยงานที่ปฎิบัติ
(6) 

หน่วยนับ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

เปูาฯ 135 35 20 10 45 25
งบฯ 50,000 10,020  8,680    4,340    14,360  12,600  
เปูาฯ 70/2 35 35
งบฯ 20,040 10,020  10,020  
เปูาฯ 40/3 20 10 10
งบฯ 17,360 8,680    4,340    4,340    
เปูาฯ 25 25
งบฯ 12,600 12600

เปูาฯ 45 45

งบฯ 22,000 22,000
เปูาฯ 100 100
งบฯ 40,000 40,000
เปูาฯ 20 20
งบฯ 20,000 20,000
เปูาฯ 100 100
งบฯ 100,000 100,000
เปูาฯ 100 100
งบฯ 372,400 372,400

รวม 1,200,000 0 15,500 260,020 50,380 4,340 40,000 73,160 100,000 150,000 21,600 485,000 0

-              

        กจิกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจดัท้า
ผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และพัฒนาต่อเน่ือง

        กจิกรรมท่ี 3 เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสุขภาพจติท่ี
มีคุณภาพประจา้ปี 2565

2 คน

2 คน

2 คน

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการ
การด้าเนินงานสุขภาพจติและจติเวช

1 คน ก.ยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการ

12. โครงการการซ้อมแผนระงับอคัคีภัย 4 คน
ก.บริหารงานท่ัวไป

10. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านสุขภาพจติ 2 คน

14.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูง
วัย

13.โครงการตรวจสอบความปลอดภัย 4 คน

11. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน้า
ฐานขอ้มูลมาใช้ประโยชน์

4 คน

ก.วิจยัและพัฒนา
        กจิกรรมท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้าน
สุขภาพจติประจา้ปี 2565

1 คน

ก.บริหารงานท่ัวไป

กลุ่มภารกจิบริการจติ
เวชและสุขภาพจติ

ก.วิจยัและพัฒนา

ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปญัหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปาูฯ 100 100

งบฯ 150,000 150,000

เปาูฯ 1 1

งบฯ 50,000 50,000

200,000 0 0 0 50,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0

2 โครงการพฒันาระบบบริการการตรวจผู้ปวุยจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น แบบ Telepsycharity ในเขต
สุขภาพที่ 6

โรงพยาบาล กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
- งานการพยาบาลสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 25.00 75.00 0.00

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

1 โครงการคัดกรองและช่วยเหลือผู้ปวุยออทสิติก
ใหเ้ข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน ใน
จังหวัดตราด (น าร่อง)

คน กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
- งานการพยาบาลสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน
(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
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ค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย จ านวน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหา้พนับาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปาูฯ 100/5 40/2 40/2 20/1

งบฯ 115,000 46,000 46,000 23,000

115,000 0 0 0 46,000 0 46,000 0 23,000 0 0 0 0

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

1 โครงการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจร
ด้วยกลไกทางกฎหมายเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัด
ปราจีนบรีุ,ฉะเชิงเทรา,ชลบรีุ,ระยอง และ
สมุทรปราการ

คน/คร้ัง กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการนิติจิตเวช

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน
(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

0.00
รวมงบประมาณ

% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 80.00 20.00

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
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ค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบการฟื้นฟทูกัษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานท าของคนพกิารทางจิตใจ หรือพฤติกรรม คนพกิารทางสติปญัญาและออทสิติก จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาูฯ 1/30/1 1/30/1

งบฯ 20,000 20,000

เปาูฯ 1/50/1 1/50/1

งบฯ 50,000 50,000

เปาูฯ 1/30/1 1/30/1

งบฯ 10,000 10,000

80,000 0 0 0 20,000 50,000 0 0 0 10,000 0 0 0

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต (3S)
- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต (3S)
- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 87.50 12.50 0.00
รวมงบประมาณ

คร้ัง/คน/วัน

    1.3 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพชีวิตคนพกิาร

คร้ัง/คน/วัน

    1.2 การฟื้นฟสูมรรถภาพทางสังคมและ
เตรียมความพร้อมสู่การมีงานท าของคนพกิาร
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปญัญา และและ
ออทสิติก

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

    1.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท าแผนพฒันา
ระบบการฟื้นฟสูมรรถภาพทางสังคมและอาชีพ 
คนพกิารทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปญัญา และ
และออทสิติก สู่การมีงานท า

คร้ัง/คน/วัน

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน

1 โครงการพฒันาระบบการดูแลฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิารทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานท า

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต (3S)
- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

แผนปฏิบัติการงบประมาณ  การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
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ค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย จ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหา้พนับาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาูฯ 1/120/1 1/120/1

งบฯ 20,000 20,000

เปาูฯ 1/120/1 1/120/1

งบฯ 15,000 15,000

เปาูฯ 1/40/2 1/40/2

งบฯ 35,000 35,000

เปาูฯ 1/3 1/3

งบฯ 5,000 5,000

75,000 0 0 5,000 20,000 0 15,000 0 35,000 0 0 0 0
0.00

คร้ัง/คน/วัน

46.67

    1.4 ผลิตส่ือใหค้วามรู้การดูแลจิตใจ ใน
สถานการณ์ COVID - 19

คร้ัง/ชิ้น

% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 6.67 46.67

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและพฒันา
เครือข่ายบริการ (AHB)
- งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและพฒันา
เครือข่ายบริการ (AHB)
- งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและพฒันา
เครือข่ายบริการ (AHB)
- งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)

    1.2 อบรมพฒันาศักยภาพทมี MCATT 
ใหก้ารช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ
วิกฤตสุขภาพจิต

รวมงบประมาณ

    1.3 อบรมฝึกปฏิบติั Community 
Resilience ส าหรับบคุลากรภาคีเครือข่าย 
ในเขตสุขภาพที่ 6

คร้ัง/คน/วัน

แผนปฏิบัติการงบประมาณ  การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

    1.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา
ศักยภาพผู้รับผิดชอบ MCATT เพื่อใช้
ฐานข้อมูลเฝูาระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis 
Mentel Survillanee:CMS)

คร้ัง/คน/วัน

(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน

1 โครงการพฒันาระบบการด าเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ปงีบประมาณ 2565

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและพฒันา
เครือข่ายบริการ (AHB)
- งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)
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ค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบดูแลผู้ปวุยจิตเวชที่มีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน จ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหา้พนับาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาูฯ 1 1

งบฯ 45,000 45,000

เปาูฯ 1 1

งบฯ 30,000 30,000

75,000 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0.00

กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
- กลุ่มงานการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

คร้ัง

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
- กลุ่มงานการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

    1.1 พฒันาระบบการดูแลผู้ปวุยจิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูงในการก่อความรุนแรงในช่วงสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาล
สนามโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

คร้ัง

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน

1 โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ปวุยจิตเวชที่มีความเส่ียงสูงในการก่อความรุนแรงในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

0.00

    1.2 พฒันาระบบการดูแลผู้ปวุยจิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูงในการก่อความรุนแรงในชุมชนในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 0.00 100.00

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
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ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ปวุยโรคซึมเศร้า จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาูฯ 12 12

งบฯ 5,000 5,000

เปาูฯ 12/2 12 12

งบฯ 10,000 5,000 5,000

เปาูฯ 49 49

งบฯ 40,000 40,000

เปาูฯ 12 12

งบฯ 5,000 5,000

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการโรค
ความผิดปกติทางอารมณ์

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการโรค
ความผิดปกติทางอารมณ์

    1.4 กิจกรรมพฒันาคู่มือการวินิจฉัยผู้ปวุย
ซึมเศร้ายุ่งยากซับซ้อน

คน

    1.2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแล/รักษา
ผู้ปวุยซึมเศร้ายุ่งยากซับซ้อน

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

    1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ
วิเคราะหข์้อมูล ปญัหาและอุปสรรคในการ
ประเมินผู้ปวุยโรคซึมเศร้ายุ่งยากซับซ้อน

คน

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน

1 โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ปวุยโรคซึมเศร้ายุ่งยากซับซ้อน

(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

    1.3 กิจกรรมอมรมใหค้วามรู้กับบคุลากร
เร่ืองโรคซึมเศร้ายุ่งยากซับซ้อน

คน

คน/คร้ัง

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการโรค
ความผิดปกติทางอารมณ์

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการโรค
ความผิดปกติทางอารมณ์

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
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ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ปวุยโรคซึมเศร้า จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน
(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

เปาูฯ 2/59/2 2/59/2

งบฯ 40,000 40,000

100,000 0 0 0 5,000 45,000 5,000 0 40,000 5,000 0 0 0

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ (AHB)
- งานพฒันาศักยภาพ
เครือข่าย

0.00

    2.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาระบบการ
เข้าถึงบริการโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า เขต
สุขภาพที่ 6

คร้ัง/คน/วัน

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 55.00 45.00

2 โครงการเพิ่มประสิทธภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ปวุยโรคจิตเภท เพื่อปอูงกันการกลับเปน็ซ้ าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ปวุยโรคจิตเภท เพื่อปอูงกันการกลับเปน็ซ้ า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จ านวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาูฯ 5/125/5 5/125/5

งบฯ 95,000 95,000

เปาูฯ 1/44/2 1/44/2

งบฯ 100,000 100,000

เปาูฯ 1/125/1 1/125/1

งบฯ 15,000 15,000

210,000 0 0 95,000 115,000 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ (AHB)
- งานพฒันาศักยภาพ
เครือข่าย

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ (AHB)
- งานพฒันาศักยภาพ
เครือข่าย

% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 45.24 54.76 0.00 0.00
รวมงบประมาณ

คร้ัง/คน/วัน

    1.3 อบรมใหค้วามรู้การดูแลรักษาผู้ปวุย
จิตเวชและยาจิตเวชแก่บคุลากรบคุลากรสา
ธารสุข (ออนไลน์)

คร้ัง/คน/วัน

    1.2 อบรมพฒันาศักยภาพบคุลการทาง
การศึกษาการดูแลเฝูาระวังผู้มีปญัหา
สุขภาพจิตและปอูงกันการท าร้ายตนเอง 
ในกลุ่มวัยเรียน-วัยรุ่น น าร่องจังหวัดสระแก้ว

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

    1.1 ชี้แจงการขับเคล่ือนตัวชี้วัดและ
แผนการด าเนินงานป ี2565

คร้ัง/คน/วัน

(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลต่อเนื่องผู้ปวุยโรคจิตเภท เพื่อปอูงกันการกลับเปน็ซ้ า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ (AHB)
- งานพฒันาศักยภาพ
เครือข่าย
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ค่าใช้จ่ายในการพฒันาดูแลเด็กสมาธิส้ัน จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปาูฯ 1 1

งบฯ 150,000 150,000

150,000 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

1 โครงการพฒันาระบบช่วยเหลือพอ่แม่ในการ
ดูแลผู้ปวุยสมาธิส้ันที่มีปญัหาด้านพฤติกรรมทาง
ออนไลน์ในจังหวัดสระแก้ว

จังหวัด (น าร่อง) กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
- งานการพยาบาลสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน
(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

0.00
รวมงบประมาณ

% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 100.00 0.00

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
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ค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบดิจิทลัด้านสุขภาพจิต จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปาูฯ 2 1 1

งบฯ 150,000 75,000 75,000

150,000 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 0 0 0 0

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

1 โครงการพฒันาระบบดิจิทลัด้านสุขภาพจิต คร้ัง กลุ่มภารกิจพฒันาวิชาการ
- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน
(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

0.00
รวมงบประมาณ

% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 50.00 50.00

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
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ค่าใช้จ่ายในงานราชทณัฑ์ปนัสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษตัริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังปวุยจิตเวชของประเทศ จ านวน 45,000 บาท (ส่ีหมื่นหา้พนับาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปาูฯ 75/5 30/2 45/3

งบฯ 45,000 20,000 25,000

45,000 0 0 0 0 20,000 25,000 0 0 0 0 0 0
0.00

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 100.00 0.00

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การดูแล
สุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจ าส าหรับเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครเรือนจ า

คน/คร้ัง กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและ
สุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการนิติจิตเวช

(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน
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ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟจูิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาูฯ 5/300/5 1/100/1 1/100/1 1/100/1

งบฯ 15,000 5,000 5,000 5,000

เปาูฯ 3/90/3 1/30/1 1/30/1 1/30/1

งบฯ 40,000 13,300 13,300 13,400

เปาูฯ 1/3 1/3

งบฯ 5,000 5,000

60,000 0 0 5,000 18,300 18,300 18,400 0 0 0 0 0 0

    1.2 ''การเสริมสร้างวัคซีนใจใน
ชุมชน"เพื่อปอูงกันปญัหาการท าร้าย
ตนเองและการฆ่าตัวตายส าเร็จ

คร้ัง/คน/วัน

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ (AHB)
- งานวิกฤตสุขภาพจิต 
(MCATT)

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ (AHB)
- งานวิกฤตสุขภาพจิต 
(MCATT)

    1.3 ผลิตส่ือการประชาสัมพนัธ์แบบ
ประเมิน MENTAL HEALTH CHECK-IN

คร้ัง/ชิ้น

0.008.33 91.67 0.00

1 โครงการฟื้นฟจูิตใจในสถานการณ์ COVID - 19  เขตสุขภาพที่ 6 ปงีบประมาณ 2565

คร้ัง/คน/วัน

แผนปฏิบัติการงบประมาณ  การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม (8) รวม
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

กลุ่มภารกิจสนันสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ (AHB)
- งานวิกฤตสุขภาพจิต 
(MCATT)

(7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ

    1.1 อบรมใหค้วามรู้การดูแล
สุขภาพจิตประชาชนและใหค้ าปรึกษา
เบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
(ออนไลน์)
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ค่าใช้จ่ายในการพฒันาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาูฯ 30 30/2

งบฯ 20,000 20,000

เปาูฯ 40 40/2

งบฯ 30,000 30,000

เปาูฯ 60 30/1 30/1

งบฯ 30,000 15,000 15,000

เปาูฯ 30 30

งบฯ 20,000 20,000

100,000 0 0 0 15,000 20,000 35,000 0 30,000 0 0 0 0

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

0.00

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

      1.1 อบรมการพฒันาทกัษะสมรรถนะการ
บ าบดัรักษาผู้ปวุยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

คน/คร้ัง กลุ่มภารกิจการพยาบาล
1. โครงการพฒันาระบบระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับเหนือตติยภูมิ

(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 70.00 30.00

      1.4 พฒันาระบบการติดตามผู้ปวุยจิตเวช
ยุ่งยากซับซ้อน

คน กลุ่มภารกิจการพยาบาล

      1.2 พฒันาระบบการดูแลผู้ปวุยจิตเวช
ยุ่งยากซับซ้อนรายโรค

คน/คร้ัง กลุ่มภารกิจบริการจิต
เวชและสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการโรค
จิตเภท

      1.3 พฒันาระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้ปวุย จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

คน/คร้ัง กลุ่มภารกิจการพยาบาล
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ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กล่าช้า จ านวน 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปาูฯ 1 1

งบฯ 40,000 40,000

เปาูฯ 1 1

งบฯ 10,000 10,000

50,000 0 0 0 10,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0

2 กิจกรรมติดตามการด าเนินงานการดูแลเด็ก
พฒันาการล่าช้า จังหวัดปราจีนบรีุ

คร้ัง กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
- งานการพยาบาลสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 20.00 80.00 0.00

(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ

1 โครงการอบรมฟื้นฟทูกัษะการบนัทกึข้อมูล
และทกัษะการกระตุ้นพฒันาการด้วยTEDA4I

คร้ัง กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
- งานการพยาบาลสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน
(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เสริมสร้างพฒันาการเด็กปฐมวัย
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
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ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปาูฯ 1/163 1/163

งบฯ 0 0

เปาูฯ 5/200 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40

งบฯ 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เปาูฯ 5/150 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

งบฯ 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

150,000 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0
40.00

2 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรในการ
คัดกรองสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

คร้ัง/ราย กลุ่มภารกิจบริการจิต
เวชและสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการ
บริการจิตเวชผู้สูงอายุ

3 โครงการประชุมปฏิบติัการพฒันาระบบการ
เข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสมองเส่ือมที่มีปญัหา
พฤติกรรมและจิตใจ

คร้ัง/ราย กลุ่มภารกิจบริการจิต
เวชและสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการ
บริการจิตเวชผู้สูงอายุ

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทยีบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 0.00 60.00

(10) หน่วยงานที่
ปฏิบัติ

1 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิต
ประชาชนทกุกลุ่มวัยภายใต้ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6

คร้ัง/ราย กลุ่มภารกิจบริการจิต
เวชและสุขภาพจิต (3S)
- คณะอนุกรรมการ
บริการจิตเวชผู้สูงอายุ

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน
(6) โครงการ/กิจกรรม (7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ (8) รวม

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานบรูณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
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        รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม 
     1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

สถานที่ราชการ (บาท/มื้อ/คน) สถานที่เอกชน (บาท/มื้อ/คน) 

ไม่เกิน 35 บาท ไม่เกิน 80 บาท* 

     หมายเหตุ * กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการประหยัดของกรมสุขภาพจิตได้ ให้จัดท าหนังสือขออนุมัติต่ออธิบดีเป็นรายครั้ง 
     2.ค่าอาหาร 

สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน  

ครบมื้อ ไม่ครบมื้อ ครบมื้อ ไม่ครบมื้อ 

ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 

     3. ค่าเช่าที่พัก (บาท/คน/วัน)  

ระดับการฝึกอบรม ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ 

1.ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 

2.ประเภท ข ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 

3.ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 

     4. อัตราค่าวิทยากร (บาท : ชั่วโมง) 

ประเภทวิทยากร ประเภท ข / บุคคลภายนอก ประเภท ก 

1. บุคลากรของรัฐ ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 800 

2. บุคลากรที่มิใช่ของรัฐ ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 1,600 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
......................................................................................................................................................................................  

5. ตัววัดโครงการ 
ตัววัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

  
  
  

 
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. วัน/เวลา/สถานที่ด าเนินงานโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
8.1  บุคลากร  
- จ านวนกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด..........คน  เข้าร่วมจริงจ านวน...............คน (ไม่รวมคณะท างาน,วิทยากร) 
- ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จ านวน............คน  เนื่องจาก........................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
8.2 งบประมาณ    
       เงินงบประมาณจาก...........................................................................................  
  - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน ...................................บาท 
  - อนุมัตใิช้เงินจ านวน............................บาท 
  - จ านวนเงินที่จ่ายจริง................................บาท 
      กรณีใช้งบประมาณมากกว่า 1 โครงการ รวมงบประมาณ..................................บาท 
  1. โครงการ........................................................................... งบประมาณ..................บาท 
  2. โครงการ........................................................................... งบประมาณ..................บาท 
      สรุปงบประมาณที่จ่ายจริง..........................................................บาท 
                  เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ เป็นเงิน....................................บาท 
                เพราะ.................................................................................................................................................... ........ 
                 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน...........................................บาท  
                เพราะ..............................................................................................................................................................  
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8.3 เวลา  

 เป็นไปตามท่ีก าหนด........................................... 
 ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  

เนื่องจาก ....................................................................... .................................................... 
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

9.1 การด าเนินการ 
  ครบทุกกิจกรรม   ไม่ครบทุกกิจกรรม  
  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก.........................................................................................................  

9.2 วัตถุประสงค์  
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
  บรรลุตามวัตถุประสงค์บางข้อ คือ ข้อ .....………………………………………….……………………………………………  
  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ คือข้อ ............................................................................................................ 
  เนื่องจาก ................................................................................... ................................................................. 
 9.3  เป้าหมาย 
  บรรลุตามเป้าหมายทุกประการ  
  บรรลุบางเป้าหมาย คือ ข้อ  …………………………………………………………………………………………………………... 
  ไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือข้อ ....................................................................................................................... 
  เนื่องจาก...................................................................................................... .................................................. 

10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ …………………………………………………………………. 
11. สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข / ปัญหาอุปสรรค  ไม่มี     มี คอื.................................................................................... 

........................................................................................................................................ ............................................... 
ควรแก้ไขโดย ....................................................................... ..................................................................... 

12. ระดับผลการประเมิน 
 ดีมาก  ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ  =  ดีมาก  

บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่  =  ดี  
บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน = พอใช้  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่  =  ควรปรับปรุง    
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เลย  =  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

13. การน าไปพัฒนาการด าเนินงานโครงการในครั้งต่อๆไปอย่างไร
.......................................................................... ......................................................................................................... .. 
..................................................................................................................................... ................................................ 

14. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผู้รายงาน  ลงชื่อ..........................................          
ผู้ตรวจสอบ(กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ)  ลงชื่อ....................................................  
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ค าอธิบายการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2565 

หัวข้อการเขียนโครงการ ค าอธิบาย 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการฯ ที่ด าเนนิการ, 1 โครงการมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อโครงการต่อด้วยชื่อกิจกรรม    

2. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ หน่วยงานที่เป็นผู้รับผดิชอบหลกั ในการบริหารโครงการในภาพรวม 

3. หลักการและเหตุผล เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนั้นๆ   อาจเป็นสถานการณ์ที่เปน็ปัญหาส าคัญตา่งๆ หรือความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  ที่ต้องการให้มีการด าเนินโครงการ 

4. วัตถุประสงค ์ สิ่งที่คาดวา่จะเกิดผลต่อกลุ่มเปา้หมายของโครงการทันที  หลังจากที่โครงการสิน้สุดลง หรือผลส าเร็จขั้นต้น จากการที่
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. ระยะเวลาด าเนนิการ เวลาที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนนิโครงการ ซึ่งควรจะสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ และระบุ
ตัวชี้วัดตามรายปทีี่ด าเนนิโครงการ 

7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล    ให้ระบุชื่อยุทธศาสตรโ์รงพยาบาล 

8. พื้นที่ด าเนนิโครงการ(ระบุหน่วยงาน/ต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด)   

สถานทีท่ี่จะท าโครงการ เพื่อสะดวกในการพิจารณาและติดตามผลของโครงการ 

9. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการโดยตรง (ไม่รวมคณะท างานและวิทยากร) 

10. งบประมาณด าเนินโครงการ  ให้ใส่ แผนงาน,ผลผลิต และกิจกรรม  พร้อมรายละเอียดการใชง้บประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
11. การติดตามและการประเมนิผลโครงการ  วิธีการที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ เช่น ใช้ระบบการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ,

การนิเทศงาน เป็นตน้ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวังถึงผลการด าเนินการตามโครงการ ในการเขียนต้องคาดคะเนเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ท า
โครงงานวิทยาศาสตร์สิน้สุดลง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์อยา่งไรและได้รับมากน้อยเพียงใด ผลที่ได้รับสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ที่ศึกษา 
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รายละเอียดการขออนุมัติปรับแผนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเด็น ค าอธิบาย 

1. ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2565 

2. ประเภทของแผนปฏิบัติการ ที่มีการปรับแผน ระบุชื่อประเภทของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2565 ที่เสนอขออนุมัติปรับแผนฯ เช่น 
- การใช้จ่ายแผนเงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ......... / - การใช้จ่ายแผนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ........ 

รายการเดิม (ตามเอกสารแผนปฏิบัติการในเล่มหนังสือแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ) 

3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เดิม) ตามท่ีระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2565 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน/ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน (เดือน.............) 

ค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น 1 ครั้ง/50 คน/2 วัน 1,000 เล่ม 2 เรื่อง 500 ฉบับ 
ฯลฯ ตามท่ีระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งระบุระยะเวลาด าเนินการ เช่น มกราคม 2565 เป็นต้น 

5. งบประมาณ (บาท) งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2565 

รายการหลังปรับแผน 

6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อโครงการประชุม อบรม สัมมนา หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินงานเอง และขั้นตอนการด าเนินงานภายใต้โครงการนั้น 
ๆ (ตามแผนฯ ที่ปรับใหม่)  

7. เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน ค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น 1 ครั้ง/50 คน/2 วัน 1,000 เล่ม, 2 เรื่อง, 500 ฉบับ ฯลฯ  
(ตามแผนฯ ที่ปรับใหม่) 

8. ระยะเวลาการด าเนินงาน ระบุเดือนที่จะด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เช่น มิถุนายน 2565 (ตามแผนฯ ที่ปรับใหม่)  
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9. งบประมาณ (บาท) งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะด าเนินการและใช้จ่าย (ตามแผนฯ ที่ปรับใหม่) 

ประเด็น ค าอธิบาย 

10. รายการหลังปรับแผนใช้งบประมาณ 
จาก.... 

ระบุแหล่งเงิน และจ านวนเงินของโครงการ/กิจกรรม (ตามที่ปรับแผนฯ ใหม่) เช่น  
- งบประมาณของหน่วยงานเอง จ านวนเงิน 200,000 บาท  
- ได้รับโอนงบประมาณเพ่ิมเติมจาก.................................................. จ านวน 100,000 บาท  

11. เหตุผลในการปรับแผน ระบุเหตุผลในการปรับแผน เช่น  
- มีเหตุการณ์วิกฤติ/ฉุกเฉิน จึงท าให้ไมส่ามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้  
- เจ้าภาพผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ เลื่อนก าหนดการประชุมออกไป 

12. ผู้จัดท าข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการฯ ระบุชื่อ/นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้จัดท าข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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ขั้นตอนการและข้อปฏิบัติในการจัดท าโครงการ 
1. การท าโครงการ 

1.1 เขียนโครงการตามแบบฟอร์มที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯก าหนด 
 1.2 ก่อนเสนอโครงการ ต้องผ่านการตรวจโครงการจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มงานการเงินและ
บัญชี โดยมีรายเซ็นจากผู้ตรวจสอบโครงการ  
  1.3 ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือเก็บข้อมูล  
 1.4 หากมีแผนการจัดโครงการไม่ทันตามแผนที่ระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการ ต้องท าหนังสือขอปรับแผน
ก่อนการจัดโครงการทุกครั้ง  
 1.5 หากต้องการจัดโครงการก่อนแผนที่ระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการ ต้องท าหนังสือขอปรับแผนก่อนขอ
อนุมัติโครงการทุกครั้ง 

2. การสรุปโครงการ 
 2.1 เอกสารแนบการสรุปโครงการ ต้องเป็นไปตามระเบียนทางกลุ่มงานการเงินและบัญชีก าหนด 
 2.2 แนบแบบรายงานโครงการ จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ (แนบตัวจริงกับโครงการส่งกลุ่มงานการเงิน
และบัญชีและส าเนาส่งที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) 
  2.3 ส าเนาหนังสือปรับแผนแนบในการสรุปโครงการและส าเนาส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯทุกครั้งที่มีการ
ปรับแผน เพ่ือใช้ปรับแผนในภาพรวมต่อไป (กรณีท่ีโครงการมีการปรับแผน) 
  2.4 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการหรือโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ด าเนินโครงการจัดท าหนังสือ
ปรับแผนคืนเงินงบประมาณ กรณีท่ีมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือใช้ในการปรับแผน
ใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป 

 
 
 


