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ค่าน่า

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” และ “ ดิจิทัล ไทยแลนด์” (Digital Thailand) กล่าวคือ ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ 

ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ 

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก 

ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กรมสุขภาพจิตมีการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้มี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถดำเนินงานเซิงบูรณาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสบุนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจิตและตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

ใบการใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” และให้สอดรับกับยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

(2560 - 2569) ในการปฏิรูปการสาธารณสุขไทยให้ก้าวสู่ยุค Health 4.0

ดังนั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำ “ แผนพัฒนาดิจิทัล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563’’ เน้นความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุฃภาพจิต ฉบับที่ 1” (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -  2565) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

(นางสาวจุหาพันธ์ เหมกูล)
ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ัวราชนครินทร์
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แผนพัฒนาดิจิท ัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 -  2565)

วิสัยทัศน์

“ ภายในปี 2565 กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรดิจิทัลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ 

โดยบูรณาการให้เป็นระบบ เดียว และเป็นศูนย์อ้างอิงระดับประเทศ

2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ และบริหารจัดการ 

ในงานด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรดิจิพัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิพัลตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิพัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัสมาใช้ในการพัฒนาบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1.1: ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ และวิชาการโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

1.1.1. พัฒนาเป็น Smart Psychiatric Hospital

1.1.2. พัฒนาเป็น Smart Mental Health Center 

กลยุทธ์ท่ี 1.2: พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ



1.2.1. พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Standard Data Set)

1.2.2. พัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างไร้รอยต่อ (Health Information Exchange) 

กลยุทธ์ท่ี 1.3: ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองสำหรับประชาขน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1.3.1. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mental Health Literacy)

1.3.2. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจิตของตนเองสำหรับประขาขน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใข้โนการปฏิบตงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 2.1: สนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 2.2: พัฒนาและปรับปรุงสถาปีตยกรรมองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนงานบริการและวิชาการ

2.2.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานบริการและวิขาการ

2.2.2. พัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต (DMH Data Center)

กลยุทธ์ท่ี 2.3: ประยุกต่ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2.3.1. เพิ่มคุณภาพการให้บริการประขาซน (Front line)

2.3.2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back office)

2.3.3. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ และกำหนดแนวปฎิบติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3.1.1. เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์



3.1.2. กำหนดแนวปฏิบํi ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และปฏิ,มติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 3.2: พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3.2.1. มาตรฐานกรมสุขภาพจิต

3.2.2. การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ของสมาคมเวขสารสนเทศไทย (TMI -  HAIT) 

หรือมาตรฐาน ISO 27001

3.2.3. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีค่านิยมในการทำงาน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีสมรรถนะและขีดความสามารถที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และมีการเรียนรู้ 

ในรูปแบบดีจิทัล

กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 4.1: สร้างค่านิยม เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ ด้านดีจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ท่ี 4.2: พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบดีจิทัลอันนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.2.1. พัฒนาแพลตฟอร์มนำเข้าหลักสูตรสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.2.2. จัดทำหลักสูตรรูปแบบดีจิทัลสำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต



โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

นางสาวจุฬาพันธุ เหมทูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

กล่มภารกิจพัฒนาส่ความเมืนเลิศ กล่มภารกิจบริการจิตเวชและสขภาพจิต กล่มภารกิจการพยาบาล กล่มภารกิจ กล่มภารกิจอำนวยการ
โนายสจิระ ปรีชาว ิทย์) (นายสจิระ ปรีชาวิทย์) (นางฮรณีโสตถิวนิซย์วงศ์) สนับสนนและพัฒนาเครือข่าย (นายไพศาล ยิ้มกลาง)

1 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 1 กลุ่มงานการแพทย์ นายสจิระ ใเริชาวิทย์ 1.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยบอกและจิต บริการ 1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายสุจิระ ปรีชาวิทยุ 2 กลุ่มงานจิตวิทยา บางสาวเบ็ญจวรรณ ทิพย์มะผี เวชฉุกเอิบ (นายทรงภพ ขนเมือง)

1 งานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

บาง'■แว้ญประภา ชัยวงษ์
2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทค 3 กลุ่มงานเภสัชกรรม นางสาววนิดาพนสถาพร บายเศรพฐพงศ์ บก!หมั่น 2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นายวัฒนา ภูแก้ว 4 กลุ่มงาบสังคมสงเคราะห์ นางสาวลรวรรณ แก้วอนันต์ 2.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2 งาบวิกฤตสขภาพจิต (MCATT) บางสาวสายสนิย์ พรมประเสริฐ
3.กลุ่มงาบพัฒนาคุณภาพบริการและ 3 กลุ่มงานการเงิน และบัญชี5 กลุ่มงานเวชกรรมทินฟู บางสาวพิมพิมล สทธิมลนาม 2.1 หอผู้'ป่วย,ชัยพฤกษ์ 3 งานนิเทศติดตามงานสฃภาพจิตใบเขต
มาตรฐาน 6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นางวราภรณ์ คณิตบุญ นายล'วิณญ์วัชญ,พงศ์ ภม่จีบ สุขภาพ บางสาววิภาวดี บุญชัยโย
นายพรขัย ทมมา 7 กลุ่มงานโภชนาการ นางลาวอธิราภรณ์ องคด 2.2 หอผู้ป่วยอินทนิล 4 กลุ่มงานพัสดุ
4กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน 8 กลุ่มงานเวชระเบียน บายวัฒนา ภูแก้ว บายพรชัย ทุมมา นางสาวศภิสรา สบีด
และโครงการ 9.กลุ่มงาบการแพทย์แผนไทย นางลาวลมฤดี เอี่ยมปีลวย 2.3 หอผู้ป่วยจามจุรี 5.กลุ่มงานสารนิเทศและ
นายวัฒนา ภูแก้ว 10. กลุ่มงานกายภาพบำบัด นางสาวญาดา ผลอ้อ บางสาวสกัญเบา สวิถี 

2.4 หอผู้ป่วยพิเศพบานบุรี 

บางทิมจันทร์ ภแก้ว

3. กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต 
และจิตเวชชุมชน
นายทรงภพ ชุนเมือง

4. กล่มงาบการพยาบาลสชภาพจิตเด็กและ 

วัยรุ่น
นางสาวพจผีย์ ดวงจรัส

ประชาสัมพันธ์ 
นายถวิล มิสงอบ 

6. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
นางสาวมะลิวรรณ์ กลวิมล

4



แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563

ก®มสืธภว*พ?๒
O EPA Rm enr o r  MENTAL HEALTH

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ (1) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

(2) วิสัยทัศน์หน่วยงาน

เป็นองค์กรหลักด้านจิตเวช แ ล ะ เป็นเลิศด้านจิตเวชทางเลือก ในเครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 6

(3) พันธกิจหน่วยงาน

3.1ให้บริการจิตเวชที่ม่งเน้นในระดับเชี่ยวชาญระดับสูง (Supra Specialist Service: 3S) ที่มีคุณภาพ

3.2 เป็นศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตเวชทางเลือก

3.3 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพในด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีคุณภาพ

(4) ค่านิยมหน่วยงาน

ค่านิยม: STEP คือ ร = Service mind (บริการประทับใจ) T = Team Work

E = Equality (เสมอภาค) p = Patient Center

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

5.1 พัฒนาระบบบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

5.2 พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชทางเลือกของประเทศ

5.3 ส่งเสริมสนับสบุนเครือข่ายให้ได้ตามมาตรฐานสถานบริการ

5.4 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการหน่วยงาน

แบบฟอร์ม 2-1

(ทำงานเป็นทีม)

( ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)
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ว ิส ัยท ัศน ์กรมฯ

จุดยินทาง 

ยุทธศาสตร์

ค่านิยมกรมฯ 

MENTAL

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(โรงพยาบาลจิตเวช 
สระแก้วราชนครินทร์

เป๋าประสงค์ 4 มิติ 

(3) ประสิทธิผล

กรมส ุขภาพจ ิตเป ็นองค ์กรหล ักด ้านส ุขภาพจ ิต เพ ื่อประขาขนม ีส ุขภาพจ ิตด ี ม ีความส ุข แบบฟอร์ม 2-2

โ '

1. เป็นผู้ชี้บำหิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ 
โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy น 2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิต 

ใบระดับภูมิภาคอาเซียน
1

3. เป็นองค์กรที่ใข้ข้อมูลหางวิขาการและหลักฐานเซิงประจักษ์ 

เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต

Mind (Service Mind /  Public Mind) Teamwork Accountab ility Learning (Personal/Team/Organization)

1.ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและศวปัญหา 

สุขภาพจิตประขาซนทุกกลุ่มวัย

3. สร้างความต 

ความเข้าใจต่อปัญ

ระหนักและ 

หาสุขภาพจิต

^ -------------
^ (9\ว ฯ  เรา(รไ

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิซาการ 

สุขภาพจิตและจิตเวฃ

4. พัฒนาระบบการบริหารจัตการ 

ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3m^twuonan iM im  D ประเดนยุทธศาสตรท 4
พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชทางเลือกของประเทศ ส่ง!สริมสนับสนุบเครือข่ายให้ได้ตามมาตรฐานสถานบริการ พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการหน่วยงาน

เ̂ ^ate พ ■ฯฯเ'!รm T
1. ผู้ป่วยจิตเวชท่ีเข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะ 

ทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

3. มี CPG ด้านการดแลผ้ป่วยจิตเวช 5. ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการท่ีได้มาตรฐาน

-----ไ-;:-t-
I 7. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 

การเงินมีคุณภาพ

T

(4) คุณภาพ
2. มาตรฐานการให้บริการจิตเวชเฉพาะทาง 

มีคุณภาพ

4. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่

พ -

6. เครือข่ายในพื้นที่สามารถดูแลผู้มีปัญหา 

สุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีคุณภาพ

4 ะF
_ L _

8. ระบบบริหารจัดการทรัพยากร 

บุคคลมีประสิทธิภาพ

(ร) ประสิทธิภาพ 9. หน่วยงานมีความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน 10. เครือข่ายมีระบบบริการตามมาตรฐานสถานบริการ 11. ระบบการบริหารจัดการองค์กร 

มีประสิทธิภาพ

(6) พัฒนาองค์กร
TT TT TT

12. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการมีคุณภาพ



แบบฟอร์ม 1-1

กร«สุขm*w?«
DEPARTMENT Qf: MENTAL HEALTH

แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563

การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)

(1) Strengths (จดแข็ง)

1. โรงพยาบาลมีพื้นที่ขนาดใหญ่และธรรมชาติที่สวยงาม

2. บุคลากรวิชาชีพ มีความหลากหลายเพียงพอและเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและได้คุณภาพ

4. การบริหารองค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและเชื่อมโยงทุกระดับ

5. คณะผู้บริหารชองโรงพยาบาลมีนโยบายและวิสัยทัศ'น!นการดำเนินงานชัดเจน 

โปร่งใสและเป็นธรรม

(2) Weaknesses (จดอ่อน)

1. บุคลากรชาดทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการตามภารกิจ

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถตอบสนองการบริการและทิศทางชององค์กร

3. ชาดการวางแผน ติดตาม ประเมินการดำเนินงาน ส่งผลให้บุคลากรขาดความเข้าใจ

4. งานคุณภาพขาดความต่อเนื่องและไม่มีการบูรณาการกับงานประจำ

5. บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อยและรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ส่งผลให้เกิด 

ความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินงาน

(3) Opportunities (โอกาส)

1. เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งเดียวในภาคตะวันออกที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
บรรยากาศดี สภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ

2. นโยบายสุขภาพระดับอำเภอ(พซอ.)

3. ผู้บริหารระดับกรมสุขภาพจิตให้การสนับสนุนเรื่องการอบรมศึกษาต่อ มีเวที 

นำเสนอผลงานวิชาการและงบประมาณงานวิจัย
4. หน่วยงานภายนอกต้องการสนับสนุนองค์ความเด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

5. นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร

(4) Threats (อปสรรค)

1. สถานท่ีตั้งโรงพยาบาลต้ังอยู่ห่างไกล ส่งผลต่อการโยกย้ายบ่อยของเจ้าหน้าที่ ส่งผล 

ให้การดูแลพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดทำได้ไม่ทั่วถึงและส่งผลการเข้าถึงบริการชอง 
ผู้ป่วย

2. นโยบาย สปสซ. มีการโอนเงินไปยังพ้ืนที่

3. รายได้ลดลงจากจำนวนผู้รับบริการลดลง การเรียกเก็บค่ารักษาไม,ได้ตามจริง
4. นโยบายให้รับผิดชอบเขตพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน แต่ไม่มีการสนับสนุนด้านบุคลากรใน 

ดำแหน่งที่สูงขึ้น/การเพิ่มตำแหน่งข้าราชการของบุคลากร/การเพิ่มจำนวนบุคลากร

5. องค์กรในพ้ืนท่ี ผู้ดูแล มีทัศนคติไม่ดีต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช
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แบบฟอร์ม 1-2

แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563

ทรมรธภา*จต
DEPARTMENT OF MENTM. HEALTH

การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน

(1) so กลยทธ์เซิงรก (3) ST กลยทธ์การรักษาเสถียรภาพ

1.1 ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ (S4S50304)

1.2 เครือข่ายในพื้นที่สามารถดแลผ้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีคุณภาพ 

(S3S50204)

1.3 เครือข่ายมีระบบบริการตามมาตรฐานสถานบริการ (S2S3S50405)

3.1 ผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีฃึ้น 

(S2S3T1T4)

3.2 มาตรฐานการให้บริการจิตเวชเฉพาะทางมีคุณภาพ (S2S3T1)

3.3 หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญในการดแลผ้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน 

(S2S3T1T4)

3.4 มี CPG ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช (S2S3T1)

3.5 ผู้ป่วยจิตเวชเช้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน(S2S3T1T5)

(2) WO กลยทธ์พลิกพ้ืน
2.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ(พ!พ3พ 50103)

2.2 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการมีคุณภาพ (พ 205)

(4) WT กลยทธ์ตัดทอน

4.1 ระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(พรพรT2T3T4)

4.2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรการเงินอย่างมีคุณภาพ 

(พ 2พ 3T1T2T3)
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แบบฟอร์ม 2-3

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ (1) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)
เป้าประสงค์

(4) มิติของเป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด
(6)

หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย
(8)

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย 

ดำเนินการ)

1

IT’
ip

g
£
2ร:'

p

■p

1r° 

1  

5
1ร

จ
2561
(ผล)

จ
2562
(ผล)

ปี

2563
(ผล)

ปี

2564
(ผล)

จ
2565
(ผล)

ประเด็นยทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนาระบบบริการ 

จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

1 ผู้ป่วยจิตเวชท่ีเข้า 

รับบริการจิตเวช 
เฉพาะทางมีการ 

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภท 

หายทุเลา

ร้อยละ - - 50 50 50 กลุ่มภารกิจบริการ 

จิตเวชและ 
สุขภาพจิต1.2 ร้อยละชองผู้ป่วยซึมเศร้า 

หายทุเลา**

ร้อยละ - - >39 >39 >39

1.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรค 

อารมณ์สองขั้วหายทุเลา

ร้อยละ - - 70 70 70

1.4 ร้อยละของผู้ป่วยติดสาร 

เสพติดสามารถเลิกสารเสพ 
ติดได้สำเร็จ

ร้อยละ 30 30 30

1.5 ร้อยละของผู้ป่วยมี 

ป้ญหาทางจิตจากสุรา 

สามารถเลิก,ได้สำเร็จ

ร้อยละ 30 30 30

2. มาตรฐานการ 
ให้บริการจิตเวช 

เฉพาะทางมีคุณภาพ

2.1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช 

ที่มารับบริการได้รับการรักษา 
มาตรฐานตามกลุ่มโรค

ร้อยละ 40 60 80 กลุ่มภารกิจบริการ 

จิตเวชและ 

สุขภาพจิต

2.2 คะแนนในการธำรง 

มาตรฐานโรงพยาบาล (HA 
Score)

คะแนน 5

(5)

5

(5)

5 5 5 กลุ่มภารกิจพัฒนา 

สู่ความเปีนเลิศ

2.3 ร้อยละความพึงพอใจ 

ผู้รับบริการ

ร้อยละ 90

(97.31)

92

(97.42)

94 96 98 กลุ่มภารกิจการ 

พยาบาล

ประเด็นยทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนาระบบบริการ 

จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน (ต่อ)

2. มาตรฐานการให้ 
บริการจิตเวชเฉพาะ 

ทางมีคุณภาพ (ต่อ)

2.4 จำนวนผู้ป่วยเกิด 
อุบตการณ์ความเลี่ยงทาง 

คลินิก (SAVE) ระดับ F ข้ึนไป

จำนวน 0 0 0 กลุ่มภารกิจการ 
พยาบาล
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(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)
เป้าประสงค์

(4) มิติของเป้าประสงค์

ตัวช้ี'วัด
(6)

หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย

(8)
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย 
ดำเนินการ)

1
99inip

ร่ะ<-
iz
2ร:'

g
ร(1&5

ate
in

If®cz
(๖
5

ปี

2561

(ผล)

ปี

2562

(ผล)

ปี

2563

(ผล)

ปี

2564

(ผล)

จ
2565

(ผล)

ประเด็นยทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาความเป็นเลิศด้าน 

จิตเวชทางเลือกของ 

ประเทศ

3. มี CPG ด้านการ 

ดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ร 3.1 จำนวน CPG ด้านจิตเวช 
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

เร่ือง - - 1 1 1 กลุ่มภารกิจพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศ
3.2 ร้อยละของการนำ CPG 

รายโรคจิตเวชไปใช้
ร้อยละ

‘
50 50 50

4. ผลงานวิจัยได้รับ 

การเผยแพร่

ร 4.1 จำนวนผลงานวิจัย หรือ 

นวัตกรรม ด้านจิตเวช 

ทางเลือก

เร่ือง 1

(1)

1

(1)

1 1 1 กลุ่มภารกิจพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ

4.2 ผลงานวิชาการ ด้านจิต 

เวชทางเลือกท่ีได้รับการ 

เผยแพร่ระดับประเทศ

เร่ือง 1

(1)

1

(1)

1 1 1

ประเด็นยทธศาสตร์ท่ี 3
ส่งเสริมสนับสนุน 
เครือข่ายให้ได้ตาม 

มาตรฐานสถานบริการ

5. ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึง 

บริการท่ีได้มาตรฐาน

ร 5.1 ร้อยละของจังหวัดในเขต 

สุขภาพท่ีมีค่าการเข้าถึง 

บริการผู้ป่วยโรคจิตเภทผ่าน 
เป้าหมาย ร้อยละ 75**

ร้อยละ 73

(64.83)

70

(75.16)

>90 >90 >90 กลุ่มภารกิจ 
สนับสนุนและ 

พัฒนาเครือข่าย 

บริการ
5.2 ร้อยละชองจังหวัดในเขต 

สุขภาพท่ีมีค่าการเข้าถึง 
บริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ผ่านเป้าหมาย ร้อยละ 68**

ร้อยละ 55

(54.88)
60

(58.99)
>75 >75 >75

ประเด็นยหธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมสนับสนุน 

เครือข่ายให้ได้ตาม 
มาตรฐานสถานบริการ 
(ต่อ)

5. ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึง 

บริการที่ได้มาตรฐาน 
(ต่อ)

V 5.3 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิ 
ส้ัน (ADHD) เข้าถึงบริการ 

สุขภาพจิตเพิ่มขึ้น**

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ
5

(14.71)
5

(20.57)
5 5 5 กลุ่มภารกิจการ 

พยาบาล

5.4 ร้อยละของจังหวัดในเขต 
สุขภาพที่มีค่าเข้าถึงบริการ 
โรคออทิสติก (ASD) ผ่าน 

เป้าหมาย ร้อยละ 45**

ร้อยละ 12

(57.47)
^50

(92.44)
60 70 80 กลุ่มภารกิจบริการ 

จิตเวชและ 
สุขภาพจิต
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(4) มิติของเป้าประสงค์ (7) ค่าเป้าหมาย

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร

(3)
เป้าประสงค์

1

"fa
ip

เะC-Q
3ร:'

P
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aw
ท
■p

ir>
<z 

'“(ริ: 
°7 CD
5

ตัวช้ีวัด
(6)

หน่วยนับ
ปี

2561
(ผล)

ปี

2562
(ผล)

ปี

2563
(ผล)

จ
2564
(ผล)

จ
2565
(ผล)

(8)
ผู้รับผิดขอบ 

(หน่วย 
ดำเนินการ)

6. เครีอข่ายในพ้ืนท่ี 

สามารถดูแลผู้'มี 

ปีญหาสุขภาพจิตและ 

จิตเวชได้อย่างมี 

คุณภาพ

ร 6.1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช 

ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ 

ความรุนแรง (SMI-V) ท่ีได้รับ 
การติดตามเฝ็าระวังจาก 

หน่วยบริการจิตเวชในสังกัด 

กรมสุขภาพจิตและเครือข่าย 
ในเขตสุขภาพไม่ก่อความ 
รุนแรงซ้ํา ภายใน 1 ปี**

ร้อยละ ร96 £96 £96 กลุ่มภารกิจการ 

พยาบาล

6.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่า 

ตัวตายไม,กลับมาทำร้าย 
ตนเองซํ้าใบระยะเวลา 1 ปี**

ร้อยละ 80
(97.14)

£85 £85 £85 กลุ่มภารกิจการ 

พยาบาล

6.3 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย 
จิตเวชกลับสูโรงพยาบาล 

เครือข่าย(ไม่ยุ่งยากซับซ้อน) 

อาการสงบต่อเนื่อง 1 ปี

ร้อยละ 20 25 30 กลุ่มภารกิจการ 
พยาบาล

ประเด็นยทธศาสตร์ท่ี 4
พัฒนาคุณภาพระบบ 

บริหารจัดการหน่วยงาน

7. ระบบการบริหาร 

จัดการทรัพยากร 

การเงินมีคุณภาพ

✓ 7.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน 

งบป่ระมาณรายจ่ายงบ 

ดำเนินงานและงบลงทุน**

ร้อยละ 98

(71.39)

98

(95.1)

98 98 98 กลุ่มภารกิจ 

อำนวยการ

7.2 Day cash on hand วัน 150

(138)

240

(111)

280 320 360

8. ระบบบริหาร 
จัดการทรัพยากร 

บุคคลมีประสิทธิภาพ

ร 8.1 ร้อยละของบุคลากร 

ได้รับการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

ร้อยละ 60 70 80 กลุ่มภารกิจ 
อำนวยการ

8.2 ระดับดัชนีความสุข 
(Happinometer)

ร้อยละ 5 5 5
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(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)
เป้าประสงค์

(4) มิติของเป้าประสงค์

(5)
ตัวช้ีวัด

(6)
หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย
(8)

ผู้รับผิดขอบ 
(หน่วย 

ดำเนินการ)

ฐะ
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1

จ
2561
(ผล)

จ
2562
(ผล)

ปี

2563
(ผล)

ปี

2564
(ผล)

จ
2565
(ผล)

8.3 ร้อยละชองบุคลากรที่มี 

ผลการตรวจสุขภาพอยู่ใน 

ภาวะปกติ

ร้อยละ 50
(38.98)

50

(38.46)

60 70 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
1 - 4

9. หน่วยงานมีความ 

เช่ียวชาญในการดูแล 
ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน

✓ 9.1 ร้อยละการของผู้ป่วยจิต 
เวชยุ่งยากซับซ้อนได้รับการ 

รักษาในโรงพยาบาล

ร้อยละ 70 80 90 กลุ่มภารกิจการ 

พยาบาล

9.2 Case Mix Index ค่า 1.8

(1.85)

1.85

(1.83)

1.9 1.95 2.0 กลุ่มภารกิจบริการ 
จิตเวชและ 

สุขภาพจิต

9.3 จำนวนผลงานวิชาการ 
ด้านจิตเวชท่ีได้รับการ 

เผยแพร่ระดับประเทศ

จำนวน 1 1 1 กลุ่มภารกิจพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยทธศาสตร์ท่ี

1 - 4  (ต่อ)

9. หน่วยงานมีความ 

เช่ียวชาญในการดูแล 

ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน 
(ต่อ)

✓ 9.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิต 

เภทได้รับการักษาต่อเนื่อง 

ภายใน 6 เดือน**

ร้อยละ 80 80 80 กลุ่มภารกิจการ 
พยาบาล

9.5 ร้อยละของผู้ป่วย 

ซึมเศร้าท่ีได้รับการรักษา 

ต่อเนื่อง

ร้อยละ 80 80 80 กลุ่มภารกิจบริการ 

จิตเวชและ 

สุขภาพจิต

9.6 ร้อยละชองผู้ป่วยมี 
ป้ญหาทางจิตจากสุราที่ได้รับ 

การรักษาต่อเนื่อง

ร้อยละ 80 80 80
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(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)
เป้าประสงค์

(4) ม ิต ขิองเป้าประสงค์

(5)
ตัวช้ีวัด

(6)
หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย
(8)

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย 

ดำเนินการ)

ร
ap
ate99
■p

ร
3ร '

P
a§
a§
<r=■p

'■ร
<5
5

จ
2561
(ผล)

ปี

2562
(ผล)

จ
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(ผล)

จ
2564
(ผล)

จ
2565
(ผล)

9.7 ร้อยละของผู้ป่วยโรค 

อารมณ์สองช้ีวที่ได้รับการ 

รักษาต่อเนื่อง

ร้อยละ 80 80 80

9.8 ร้อยละฃองผู้ป่วยติดสาร 

เสพติดได้รับการรักษา 

ต่อเนื่อง

ร้อยละ 80 80 80

10. เครือข่ายมีระบบ 
บริการตามมาตรฐาน 

สถานบริการ

✓ 10.1 ร้อยละสถานบริการระดับ 
A,ร และ M l มีมาตรฐานสถาน 

บริการระดับ 1

ร้อยละ 70 80 90 กลุ่มภารกิจ 

สนับสนุนและ 

พัฒนาเครือข่าย 

บริการ
10.2 ร้อยละฃองสถาน 

บริการสาธารณสุขมกีารใช้ 

CPG การดูแลผู้ป่วยรายโรค

ร้อยละ 50 50 50

ประเด็นยทธศาสตร์ที่

1 - 4  (ต่ ค)

10. เครือข่ายม ีระบบ 
บริการตามมาตรฐาน 
สถานบริการ (ต่อ)

✓ 10.3 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช 

ทีไ่ด้รับบริการจากสถาน 
บริการเครือข่ายสามารถใช้ 

ชีวิตอยู่ใบชุมชนได้อย่างปกติ 

สุข

ร้อยละ 70 75 80 กลุ่มภารกิจ 

สนับสนุนและ 

พัฒนาเครือข่าย 

บริการ

11. ระบบการบริหาร 

จัดการองค์กรมี 

ประสิทธิภาพ

✓ 11.1 ค่า EUI ชอง 
หน่วยงาน**

ค่า 0

(0.43)

0

(0.56)

0 0 0 กลุ่มภารกิจ 

อำนวยการ
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(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)
เป้าประสงค์

(4) ม ิต ขิองเป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด
(6)

หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย
(8)

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย 

ดำเนินการ)

1
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จ
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จ
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(ผล)
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2564
(ผล)

จ
2565
(ผล)

11.2 ค่าคะแนนตามเกณฑ์ 

การประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

(ITA) **

ร้อยละ 60
(66)

70
(81.73)

80 90 100

11.3 ร้อยละการใช้วัสดุ 
สิ้นเปลืองเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ลดลง

ร้อยละ 10 10 10

11.4 จำนวนข้อเสนอแบะ 

การปฏิป้ตไิม่ถูกต้อง/ต้อง 

ปรับปรุง จากการตรวจสอบ 

ภายในเทียบกับป ีท ีผ่่านมา 

ลดลง

เร่ือง 10 10 10

ประเด็นยทธศาสตร์ที่

1 - 4  (ติ ล)

12.มีระบบบริหาร 

จัดการระบบ 

สารสนเทศที่มี 

คุณภาพ

12.1 ร้อยละของการส่ง 
ข้อมูลด้านการแพทย์และ 
สุขภาพเข้าสูร่ะบบ Health 

Data Center ได้ครบถ้วน 

ถูกต้องทันเวลา

ร้อยละ 70

(96.55)

80
(92.37)

90 95 100 กลุ่มภารกิจพัฒนา 

ส ูค่วามเป็นเลิศ

12.2 ค่าคะแนนความสำเร็จ 
ของการพัฒนาไปส ูก่ารเป็น 

Smart Hospital ของหน่วย 

บริการจิตเวช**

ค่าคะแนน 5 5 5 กลุ่มภารกิจพัฒนา 

ส ูค่วามเป็นเลิศ

หมายเหตุ: 1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย ให้หน่วยงานระบุซํ้าได้ โดยใส่เครื่องหมายดอกจัน 1 ดอก (บุ ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ 

2. ตัวขี้วัดหี่มาจากคำรับรองการปฏิปีติราชการของหน่วยงานในปี 2563 ให้ทำเครื่องหมายดอกจัน 2 ดอก (*บ ุ ไว้ท้ายซื่อตัวข้ีวัดนั้นๆ ด้วย
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แผนการพัฒนาดิจิทัลโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ รจิทัล หน่วยนบ เป็า/
รวมงบประมาณ

แผน/ผลจำแนกรายเดีอน
(9)หน่วยงาบ 

ที่ปฏิบัติ

กรมสุขภาพจิต (แผน/ผล) งบประมาณ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. ๓ ย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัล 

ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช 

นครินทร์

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 คน เป้าฯ
10 10 กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศบาท
งปม.

0
0

2 ทบทวนผังแสดงชั้นตอนบรกิารใหม่ 

เทียบกับชั้นตอนเดิม เพื่อลดชั้นตอน 

การให้บริการ หรือเป็นการปรับ 

กระบวนงานใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี 

ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
ค!'ง/คน

เป้าๆ
3/30 2/20 10

กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ

บาท งปม.

0

0 0

สารสนเทศ

3 ปรับปรุงโกรแกรมบริการผู้ป่วยจาก 

HOSxP V3 เป็น HOSxP V4

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 โปรแกรม เป้าฯ
1 1 กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ

บาท งปม. 4,200,000 4,200,000 สารสนเทศ

4 ติดตั้งและใช้งานระบบ Smart 

Health ID และยกเลิกการใช้บัตรผ้ป่วย

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ระบบ

เป้าฯ
1

1
กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ

บาท งปม. 0
0 สารสนเทศ

5 ติดตั้งการใช้งานระบบ 

Appointm ent & Queue online

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ระบบ

เป้าฯ

1
1

กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศและ ยกเลิกการมีคนแจกบัตรคิว
บาท งปม. 0 0

6 ปรับปรุงการใช้งานระบบ 

e-prescription จาก HOSxP V3 เป็น 

HOSxP V4

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ระบบ

เป้าฯ
1 1 กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ

บาท งปม. 0 0 สารสนเทศ

7 ติดตั้งระบบและเปิดใช้งาน 

e-Payment (EDC,QR Code.KTB

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ระบบ

เป้าฯ
3 3 กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ

Corporate online) บาท
งปม.

0 0 สารสบเทศ
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กิจกรรม

สอศคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ คจิทัล 

กรมสุขภาพจิต

หน่วยนับ 

(แผบ/ผล)

เป้า/

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

แผน/ผลจำแนกรายเดือน

(9)หน่วยงาน 
ที่ปฐบ้ต

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

8 ติดตั้งและใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อ 

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษา 

พยาบาลด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบ
เป้าฯ

1 1 กลุ่มงาน 
เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศ
บาท งปม. 0 0

9 ติดตั้งและใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อ 

ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ระบบ

เป้าฯ

1 1 กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศบาท งปม. 0 0

10 ติดตั้งตู้ Kiosk และเจตให้บริการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ระบบ
เป้าฯ

1 1 กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศบาท งปม. 144,200 144,200

11 ติดตั้งระบบ Tele psychiatry กับ 

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบ เป้าฯ
1 1 กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศบาท งปม.
100,000 100,000

12 ประชุมจัดหำแผนเทคโนโลยี 

หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี 

AR/ VR หรอื นวัตกรรมทาง 

เทคโนโลยอ่ืนๆ มาใช้เพ่ือเพ่ืม 

ประสิทธิภาพ 

บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ครั้ง/คน เป้าฯ 20 20

กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศ

บาท งปม. 0 0

13 ทบทวนผังแสดงขั้นตอนบรกิารใหม่ 

เทียบกับขั้นตอนเดิม เพื่อลดขั้นตอน 

การให้บริการ หรือเป็นการปรับ 

กระบวนงานใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี 

ดิจิทัล คร้ังท่ี 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ครั้ง/คน เป้าฯ 20 20

กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 

สารสบเทศ
บาท งปม.

0 0

14 จัดซื้อเครื่อง Server 3 เคร่ือง ยุทธศาสตร์ที่ 3 คร้ัง เป้าฯ 1 1 กลุ่มงาน 
เทคโนโลยีและ 

สารสบเทศบาท งปม.
390,000

390,000
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กิจกรรม

สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ ดิจิทัล 

กรมสุขภาพจิต

หน่วยนับ 

(แผน/ผล)
เปV้

งบประมาณ
รวมงบประมาณ

แผน/พลจำแนกรายเดือน
(9)หน่วยงาน 

ที่ปฎิบ้ติ

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

15 ตรวจสอบและหาห้อง Server 

สำรองแยกอาคาร เสนอคณะกรรมการ 

บริหารโรงพยาบาลพิจารณา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้ง/คน เป้าฯ 1 1
กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศบาท งปม.

0 0

16 จัดทำห้อง Server สำรองและ 

ติดตั้งระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้ง/คน เป้าฯ 1 1 กลุ่มงาน 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศบาท งปม. 50,000 50,000

17 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน 

โรงพยาบาล(LAN)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบ เป้าๆ 1 1 กลุ่มงาบ 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศบาท งปม. 250,000 250,000

18 ส่งบุคลากรพัฒนาศักยภาพด้าน 

ดิจิพัลตามแผน,พัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรด้านดิจิทัล กรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 คน เป้าฯ 2 2
กลุ่มงาบ 

เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศบาท งปม.

10,000 10,000
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