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โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2566 ขึ้น โดยยึดความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
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หน่วยงานหวังว่าหนังสือแผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่านเป็นอย่างยิ่ง 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision statement) 
 

 กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพ่ือประชาชนสุขภาพจิตดี สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง  
 
นิยามวิสัยทัศน์ 
 องค์การหลักด้านสุขภาพจิต หมายถึง องค์การที่มีบทบาทหลัก เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของประเทศ  
 สุขภาพจิตดี หมายถึง สภาพที่ดีของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ มิให้เกิดความคับข้องใจ หรือขัดแย้งภายในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง  
มีความสุข หรือสภาพชีวิตที่เป็นสุข (อ้างอิง : พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559) ซึ่งหมายรวมถึง การมีปัญญาดี และมีความสุข 
 สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง หมายถึง สภาพสังคมที่เป็นผลมาจากการด าเนินการด้านสุขภาพจิตที่ท าให้ประชาชนไทยซึ่งเป็นทรัพยากร และทุนมนุ ษย์ที่ส าคัญ 
มีสุขภาพจิตดี จนเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดมูลค่าสูงได้ 
 
ตัวช้ีวัดผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานเมื่อสิ้นแผนปฏิบัติราชการฯ (Ultimate Outcome) 
 1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 103 

2. เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป ร้อยละ 85  
 3. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน  

4. คนไทยมีสุขภาพจิตดี ร้อยละ 90  
 

หมายเหตุ การวัดผลตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป็นการวัดผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) ของการด าเนินงานตามแผน ที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมและเครือข่ายสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝูาระวังสถานการณ์ทาง 
ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทย 
 

พันธกิจ (Mission statement) 
1) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 
2) สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ  
3) สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน สังคม 
4) พัฒนากลไกและก าหนดทิศทางการด าเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ค่านิยมหลัก (Core value) 
 MENTAL 

M = Mind (Happy Mind, Service Mind, Public Mind)  
E  = Efficiency, Effectiveness, Equity  
N = Network  
T = Teamwork  
A = Accountability  
L = Learning (Personal, Team, Organization) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic themes) 
 1) ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 2) เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต 
 3) สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี  
 4) สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และก าลังคนสมรรถนะสูง  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลกัฐานเชิงประจักษ์ 

เปูาประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต  

ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ 
เปูาหมาย 

ระยะครึ่งแผนฯ ปี 2568 ระยะสิ้นแผนฯ ปี 2570 
ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 75 ร้อยละ 85 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน : 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 เปูาหมาย  

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ด้านสุขภาพจิต 

1.1.1 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลสุขภาพจิตที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุ บั น  สามารถน าข้ อมู ล ด้ าน
สุขภาพจิตไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้กับประชาชนผ่านสื่อ 
มีการถอดบทเรียนให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนักรู้ใน
เรื่องของสุขภาพจิต (Public Mental Health Literacy) 
ในแต่ละกลุ่มวัยและกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มเปราะบาง 
 

2) พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อสถานการณ์
ของสังคม ท าให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี/องค์ความรู้
ด้านสุขภาพจิต น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสังคมมีความ
ตระหนักในการดูแลเฝูาระวังปัญหาสุขภาพจิตในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม ด้วยมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต 
 

3) พัฒนาองค์ความรู้  สื่อสุขภาพจิตด้านการควบคุม
ปูองกันภัยคุกคามต่อสุขภาพจิต ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ให้มี
ข้อมูลหรือเนื้อหาท่ีมีคุณภาพและจ าเป็นต่อประชาชน โดย
ให้ผู้ เ ช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการวิจัยที่จะช่วยสร้าง
องค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 

4) บูรณาการการท างานเป็นทีม ระหว่างกรมสุขภาพจิต
กับ Social Media Influencer ใน platform ส าคัญ 
 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ / สร้าง content ให้ถูกต้องตรงใจในการ
สื่อสารประชาสัมพันธก์ับกลุ่มเปูาหมายให้เกิดความตระหนักรู้ 
 

6) ใช้ Social Listening หรือ Newsclipping Platform เพื่อจับ
กระแสและประเมินความต้องการด้านสุขภาพจิตของสาธารณชน 
 

 1.1.2 ร้อยละของประชาชนที่เชื่อมั่น  
และส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพจิต 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 55 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 เปูาหมาย  

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบ
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ร อ บ รู้
สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ 
บริบทการด าเนินงานใน
พ้ืนที ่

1.2.1 ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีระบบการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต   
 ระดับเขตสุขภาพ 

 
 ระดับจังหวัด  

 
 ระดับอ าเภอ 

 
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 35 
 

ร้อยละ 15 

 
 

ร้อยละ 55 
 

ร้อยละ 45 
 

ร้อยละ 25 

 
 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 55 
 

ร้อยละ 35 

 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 45 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 55 

1) สร้างเครือข่ายในช่องทาง Ground War โดยมีบทบาท
ร่วมกันในการพัฒนาสื่อ ช่องทางการให้ความรู้ การสร้าง
ทัศนคติ ความตระหนักและกลไกการสร้างความรอบรู้
สุขภาพจิตในระดับสังคม ชุมชน ครอบครัว และบุคคล 
 

2) พัฒนาช่องทางการค้นหาข้อมูลและการดูแลสุขภาพจิต
ที่หลากหลาย ให้สามารถประเมิน ค้นหาความรู้รวมถึง
ส่งเสริมสุขภาพจิตได้ด้วยตนเอง เช่น ผ่านแอพพลิเคช่ัน 
ผ่านไลน์ หรือ Social Media หรือผ่านเครือข่ายบุคคล 
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข หรือสื่อมวลชนท้องถิ่น 
 

3) พัฒนาขีดความสามารถประชาชน ให้สั งเกตตนเองได้ 
เมื่อมีปัญหาสุขภาพจิต ประเมินตนเองเป็น รวมถึงทักษะในการ
จัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น หรือการหาแหล่งบริการ
สุขภาพจิต  ตลอดจนการช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ได้ โดยบูรณาการร่วมกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  
 

4) พัฒนาหลักสูตรความรู้/แนวทางเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้
ส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตไม่เพียงพอ 
 

1.2. 2  ร้อยละของประชาชนที่ มี
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
ตามประเด็นปัญหาในพื้นที่ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

กลยุทธ์  1.3 สร้างระบบ
การสื่ อสารความรอบรู้
สุขภาพจิตในสถานการณ์
วิกฤติ 
 

1.3.1 จ านวนประเด็นการสื่อสารเพ่ือ
ตอบสนองสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติ
สุขภาพจิต 
 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 1) จัดเวที/ช่องทางให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในการดูแล
สุขภาพจิตที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน/
วิกฤติ/กระแสสังคม 
 

2) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการน าไปใช้ให้ทัน
สถานการณ์ฉุกเฉิน/วิกฤติ/กระแสสังคม เพื่อให้ประชาชน
รับรู้การเฝูาระวังดูแลสุขภาพจิตได้เหมาะสม 
 
 
 

1.3.2 ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึง
แ ล ะ รั บ รู้ ค ว า ม รู้ สุ ข ภ า พจิ ต ใ น
สถานการณ์วิกฤต ิ
 

ร้อยละ 55 
  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 



  
หน้า 5 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 เปูาหมาย  

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.3.3 ร้อยละของประชาชนที่มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์
วิกฤติ 
 

ร้อยละ 50 
  

ร้อยละ 55 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 3) พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ใน
ภาวะฉุกเฉินและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการ
ข้อมูล ระบบการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ช่องทาง
ช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพจิตที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ใน
สถานการณ์วิกฤติ เช่น สายด่วน แหล่งดูแลผู้ประสบวิกฤติ 
เป็นต้น และมีการติดตามประเมินสถานการณ์ เพื่อตอบโต้
สถานการณ์ได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ สร้างความตระหนัก และลดความตื่น
ตระหนกในสถานการณ์วิกฤติ 
 

4) ก าหนดมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานการสื่อสาร
ความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เพื่อปูองกัน/ลดผลกระทบที่เกิด
จากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย  
 

5) วิเคราะห์สถานการณ์ ความเสี่ยงต่อวิกฤติสุขภาพจิตใน
พื้นที่ เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน และลดความรุนแรงด้าน
สุขภาพจิต รวมถึงสร้างทีมสื่อสารความเสี่ยงในระดับพื้นที่
ให้มีความเข้มแข็ง 
 

6) จัดท าแผนการสื่อสารสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติ
สุขภาพจิต 

 
  



  
หน้า 6 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต 
เปูาประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ 
เปูาหมาย 

ระยะครึ่งแผนฯ ปี 2568 ระยะสิ้นแผนฯ ปี 2570 
ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัล   
   - ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
   - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต (ผู้ประสบภัยพิบัต ิผู้พยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มเปราะบาง ฯลฯ) ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 
   - ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ปุวยจิตเวช (ผู้ติดสุรา สารเสพติด ผู้ปุวยสมาธิสั้น ออทิสซึม ซึมเศร้า ฯลฯ) ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน : 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ก ล ยุ ท ธ์  2 . 1  พั ฒ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาระบบ
สุขภาพจิต  

2.1.1 จ านวนนวัตกรรมสุขภาพจิตที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าได ้

5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 1) สร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมองค์ความรู้ 
นวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ เทคโนโลยีการประเมินและ
เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อใหง่้ายต่อการเลือกใช้งาน  
 

2) พัฒนาเหมืองข้อมูล (Data Lake) ของกรมสุขภาพจิตที่
สามารถผลิต / สังเคราะห์ชุดข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  รวมถึงพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐาน
ด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตใหเ้ชื่อมต่อกัน (Clinical 
/ Social determinant / ข้อมูลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย)  
 

3) สนับสนุนกลไกการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตดิจิทัล 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ด้วยการพัฒนารูปแบบการบริการ
และการด าเนินงานสุขภาพจิต ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น Big data, IoT, AI, Metaverse  
 

4) สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิต (Smart 
Psychosocial Care) ส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้าน
สุขภาพจิตให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม (ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้เร่ร่อน     

2.1.2 จ านวนเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สุ ข ภ า พจิ ต ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้    

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ตกงาน แรงงานนอกระบบ ผู้ไม่มีสัญชาติ 
แรงงานต่างด้าว ผู้ไม่มีบัตรประชาชน อาสาสมัครแรงงาน
ต่างด้าว ผู้ปุวยสุขภาพจิต ฯลฯ) โดยให้สอดคล้องกับแผน
งานวิจัยของกรมสุขภาพจิต 
 

5)  สร้ าง/พัฒนานวัตกรรมสุขภาพจิตด้ วยรูปแบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า
ด้านสุขภาพจิต ส าหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นได้  
 

6) พัฒนาเครื่องมือด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับความ
สนใจ ความต้องการของประชาชน และมีความง่ายต่อการ
ใช้งาน (User friendly) และตรงตามบริบท เช่น ภาษา 
ชาติพันธ์ุ อายุ 

กลยุทธ์  2.2 จั ดรูปแบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ที่ มี คุ ณ ภ า พ  บ น ฐ า น
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2.2 .1 ร้อยละการเข้ าถึ งบริการ
สุขภาพจิตของผู้ปุวยจิตเวชและญาติ
ด้วยระบบดิจิทัล 
 
 

ร้อยละ 30 
 

ร้อยละ 35 
 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 1) จัดระบบบริการที่พร้อมใช้และตอบสนองเทคโนโลยีที่
พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยปรับเปลี่ยนการบริการของหน่วยบริการ
จิตเวชให้เป็น Virtual Hospital และ Metaverse Hospital 
 

2) เสริมสร้างชุดสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้มาตรฐานและ
มีความเหมาะสมกับผู้ใช้  
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

2.2.2 ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเวช
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ
รุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝูา
ระวังต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล โดย 
ไม่กลับเป็นซ้ า 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 3) สร้างสถานที่  สภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพในการ
ให้บริการสุขภาพจิตที่เอื้อต่อการดูแลผู้ปุวยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง 
ให้เป็น Smart Hospital with Healing Environment 
ที่เหมาะแก่ผู้ปุวยแต่ละกลุม่วัย กลุ่มปัญหาเฉพาะด้าน เช่น 
จิตเวชยาเสพติด และนิติจิตเวช เป็นต้น จนผู้ปุวยสามารถ
คืนสู่สุขภาวะ (Recovery) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

4) พัฒนาหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) และความเชี่ยวชาญตามความเป็นเลิศของ
หน่วยบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence Center)   

5) จัดบริการเชิงรุกและอุปกรณ์พาหนะเคลื่อนที่ในการ
เข้าถึงชุมชนที่พร้อมใช้ และตอบรับเทคโนโลยีที่พัฒนา
อย่างรวดเร็ว (Mobile Digital Mental Services)  
 

6) พัฒนารูปแบบ/ช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
โปรแกรมการดูแลสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ ทั้ ง
ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย 
 

7) พัฒนารูปแบบ/ช่องทาง การติดตามเพื่อเฝูาระวังอาการ
ก าเริบ พฤติกรรมรุนแรง บริการการให้ค าปรึกษา ประเมิน
อาการ เยียวยาจิตใจ จัดส่งยาจิตเวช อย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธภิาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี 
เปูาประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี 

ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ 
เปูาหมาย 

ระยะครึ่งแผนฯ ปี 2568 ระยะสิ้นแผนฯ ปี 2570 
จ านวนเครือข่ายพลเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสุขภาพจิตดี 10 เครือข่าย 20 เครือข่าย 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน : 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ 3.1 รวมพลังภาคี
เครือข่ายสร้างและขับเคลื่อน
พลเมืองสุขภาพจิตดี 

3.1.1 ร้อยละของอ าเภอที่มีเครือข่าย 
งานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่าย
พลเมืองสุขภาพจิตดี  
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 1) สนับสนุนระบบการดูแลเครือข่าย ในการส่งเสริม
ปูองกันผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ครอบคลุม
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 

2) สร้างและก ากับมาตรฐานการด าเนินงานและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิต ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

3) สร้างเสริมศักยภาพของเครือข่ายงานสุขภาพจิต ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จัดระบบนิเวศงานสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่  

4) สร้างเสริมทักษะเครือข่ายงานสุขภาพจิต ในการสื่อสาร
ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชนในชุมชน 
 

5) สร้างเสริมพลังความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวและ
เครือข่ายผู้ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ปุวยจิตเวช 
 

6) วางแผนจิตอาสาเพื่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ขององค์การอย่างต่อเนื่อง 

3 . 1 . 2  ร้ อยละขอ งบุ ค ล ากร ใน
เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพจนสามารถเป็น
ที มน า ด้ า นสุ ขภ าพจิ ต  ( Mental 
Health Leader)  
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 3 . 1 . 3  ร้ อยละขอ งบุ ค ล ากร ใน
เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพจนสามารถเป็น
คนกลางที่น าประชาชนเข้าสู่ระบบ
บริการสุขภาพจิต (Gate Keeper) 
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและ
พัฒ น า ร ะบ บ ก า ร ดู แ ล
สุขภาพจิตชุมชน 

3 .2 .1  ร้ อยละของ เครื อข่ ายที่ มี 
การด าเนินงานตามระบบบริหาร
จัดการเครือข่ายงานสุขภาพจิต  
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 45 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 1) สนับสนุนให้เกิดชมรมหรือสมาคมสุขภาพจิตดีอย่าง
ยั่ งยืน  ในหมู่ ผู้ สู งอายุ ติดสังคม (ผู้ ใหญ่ ใจดี  ผู้ ใหญ่
สุขภาพจิตดี) และมีกิจกรรมดูแลผูสู้งอายุติดบ้าน ติดเตียง ให้
มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี 
2) สร้างสนับสนุนศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวยจิตเวช 
(Day Care and Night Care) ภายในชุมชน 
3) พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยจิตเวชแบบไร้บ้าน (จิตเวช
เรื้อรัง จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
4) สร้างระบบเฝูาระวังสุขภาพจิตชุมชน Early Warning 
Sign ให้กับประชาชน สามารถสังเกตสัญญาณเตือนของ
ปัญหาสุขภาพจิตและดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นได้ 
5) เสริมพลังเครือข่ายใหม่ในการด าเนินงานสุขภาพจิต 
เช่น อบจ. เทศบาล อปท. อบต. พัฒนาชุมชนจังหวัด 
ประกันสังคมจังหวัด แรงงานจังหวัด หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
เครือข่ายผู้พิการทางจิต องค์กรเอกชน นิติบุคคลที่อยู่
อาศัย(บ้านจัดสรร/คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมนต์) มูลนิธิ 
สมาคม ชมรม หน่วยงาน NGO  
6) สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย/กลุ่มสนับสนุนทางสังคม 
(Social Support Group) ที่เช่ือมโยงกับการด าเนินงาน
ด้านสุขภาพจิตภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ 
 

3.2.2 ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานสุขภาพจิตใน
ชุมชน 

ร้อยละ 50 
  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

3.2.3 ร้อยละของจังหวัดที่มีกลุ่ม
ส นั บ ส นุ น ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
Support Group) 

ร้อยละ 50  ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์  3 .3 ขับเคลื่อน
และผลักดันการแก้ปัญหา
สุขภาพจิตในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ  

 

3.3.1 ร้อยละของจังหวัดที่น ากลไก 
การด าเนินงานทางกฎหมายและ
มาตรการอ่ืนมาใช้ประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพจิตประชาชน 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 1) ผลักดันนโยบายยุทธศาสตร์การปูองกันการฆ่าตัวตาย
และงานสุขภาพจิตระดับจังหวัดผ่านคณะอนุกรรมการ
ประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
ระดับจังหวัดภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  
2)  ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตและ
มาตรฐานการดูแลสุขภาพจิตที่มีผลกระทบต่อสังคม 
รวมทั้งการจัดท าข้อเสนอแนะและนโยบายระดับชาติ 
3) ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต ในระดับเขต
สุขภาพและระดับจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4) เสริมการบูรณาการงานสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ในเขตสุขภาพ และจังหวัด โดยผลักดันประเด็นสุขภาพจิตเข้า
สู่แผนพัฒนาเขตสุขภาพและแผนพัฒนาจังหวัด โดยบูรณาการ
กับหน่วยงาน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 
5) สนับสนุนภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ 
ในสังคมส าหรับการผลักดันให้เกิดนโยบายที่ค านึงถึง
สุขภาพจิตของประชาชน และสร้างกลไกการท างานร่วมกันให้
มีความเช่ือมโยงกับงานสุขภาพจิต เพื่อให้ประชนทั่วประเทศมี
สุขภาพจิตที่ดี  (Mental Health in All Policies and 
Mental Health Everywhere) 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และก าลังคนสมรรถนะสูง 
เปูาประสงค์ : ประชาชนได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรกรมสุขภาพจิต จนเกิดความเชื่อมั่นต่อกรมสุขภาพจิต 

ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ 
เปูาหมาย 

ระยะครึ่งแผนฯ ปี 2568 ระยะสิ้นแผนฯ ปี 2570 
1) ร้อยละของประชาชนหรือเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
กรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

2) ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ที่ประชาชนได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรของกรมสุขภาพจิต  

≥ 1.5 เท่า ≥ 2.0 เท่า 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน : 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์  4.1 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต  

4.1.1 ร้อยละของผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพจิต 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ ให้ประชาชนเช่ือมั่น
ต่อองค์ความรู้ ข่าวสารด้านสุขภาพจิตที่สื่อสารไปยัง
ประชาชน เช่น Rebrand ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 
2) เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อปัญหา
สุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการเฝูา
ระวัง และเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกวิธี 
3) สร้างทีมสื่อสารการตลาดทุกระดบัในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพจิต โดยบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ภาคเอกชน NGO สื่อต่างๆ  ในการสื่อสารงานสุขภาพจิต  
4) วางแผนการตลาด ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจิต
ทั้งด้านส่งเสริมปูองกัน บ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช และจัดท าแนวทางการสื่อสารการตลาด
สุขภาพจิตเพื่อให้เกิดการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
5) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมสุขภาพจิตผ่านองค์ความรู้
ของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
6) สร้างวัฒนธรรมการท างานและระบบบริหารจัดการ
องค์การที่ยึดหลักวิชาการ และมีธรรมาภิบาล โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการรองรับผลการด าเนินงานให้
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญของสถาบนั
ฝึกอบรมของกรมสุขภาพจิต ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านสุขภาพจิตให้แก่สังคม 

กลยุทธ์  4.2 พัฒนาระบบ
เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 

 

4.2.1 จ านวนชุดสิทธิประโยชน์
ทางด้านสุขภาพจิตที่ท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต
ได้อย่างครอบคลุม 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 1) พัฒนาระบบต้นทุนงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
2) พัฒนาระบบการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 
(Mental Health Economics Evaluation) โดยผลักดันให้
เกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยอัตราผลตอบแทน และ
อัตราผลตอบแทนทางสังคม (Return on Investment: 
ROI and Social Return on Investment: SROI) ของชุด
สิทธิประโยชนท์างด้านสุขภาพจิต  
3) ผลักดันให้เกิดชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ปุวยจิตเวชผ่าน
กองทุนต่างๆ   
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 
5) พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านสุขภาพจิตให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์/
บริการสุขภาพจิต 
6) ประกาศความส าเร็จของการผ่านเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพมาตรฐานโดยการเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง 
7) จัดท านโยบายสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มปกติและกลุ่ม
เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

 4.2.2 ร้อยละของประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากบริการสุขภาพจิตในชุด
สิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 
 
 

4.2.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment : ROI) ของ 
ชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต  

- - > 1.0 เท่า 
(100%) 

- > 1.5 เท่า 
(150%) 

4.2.4 ร้อยละของผลิตภัณฑ์/บริการ
ด้านสุขภาพจิตของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ ผ่านเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต   

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
และมีความสุข 

4.3 .1 ร้อยละของบุคลากรกรม
สุขภาพจิตมีทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Skill) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจิต
เวช พร้อมรับมือกับประเด็นสุขภาพจิตที่ท้าทายในอนาคต  
2) ก าหนดสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร
กรมสุขภาพจิต เช่น การสื่อสารการตลาดสุขภาพจิต การ
เป็นผู้ ใ ห้ ค าปรึ กษา/แนะน า  การสร้ า งนวั ตกรรม
สุขภาพจิต/เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ 

 4.3 .2 ร้อยละของบุคลากรกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาทักษะ/
สมรรถนะเฉพาะ 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

4.3 .3 ร้อยละของบุคลากรกรม
สุขภาพจิต ที่มีความสุข   

ร้อยละ 80 
  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 3) พัฒนาบุคลากรกรมสุขภาพจิตครอบคลุมทุกวิชาชีพให้
มีความเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพ ทักษะด้านดิจิทัล และมี
ทักษะที่หลากหลาย (Multitasking) สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ร่วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนได้  
4) สนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้สามารถเป็นพี่
เลี้ยง ผู้ฝึกสอน เป็นที่ปรึกษา แกนน า หรือวิทยากร ตาม
ความต้องการของหน่วยงานเครือข่ายด้านสุขภาพจิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญของแต่ละ
วิชาชีพ (Core Competency) ตามความเป็นเลิศของ
หน่วยบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence Center) 
6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตให้เป็นนักสร้าง
สุขที่มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในการสร้างสุข 
ตลอดจนวางแผนขับเคลื่อนการสร้างสุขในบุคลากรกรม
สุขภาพจิตอย่างมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและนักสร้างสุข  
7) จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มี
ขวัญก าลังใจ มีความสุขและมีความภาคภูมิใจ 
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นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2566 
แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 

  1. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิต ตามพระราชด ารัสและพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  
ให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการด้านสุขภาพจิตตามแนวพระราชด ารัสและพระราชด าริ ตลอดจนโครงการเทิดพระเกียรติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

• โครงการ TO BE NUMBER ONE 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
• โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพ้ืนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
• โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 

 2. มุ่งม่ันผลักดันงานสุขภาพจิตเพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 คือ มิติที่ 1 การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตดี มิติที่ 2 การปูองกันผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิตและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต มิติที่ 3 การปกปูองคุ้มครองสิทธิผู้ปุวย ผู้ดูแล และสังคม มิติที่ 4 การบ าบัดรักษาทางสุขภาพจิต และมิติที่ 5 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวช 
 
 3. ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตผ่านยุทธศาสตร์ โดยการสร้างและใช้เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (Mental Health Network) เพ่ือท าให้เครือข่ายที่
หลากหลาย ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาพจิตดี ได้แก่ เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) เครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) พหุภาคีต่างๆ ในคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือการบังคับใช้พระราชบัญญัติระดับจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการด าเนินการแก้ปัญหาในด้านอ่ืนๆ ของสุขภาพจิต 
 
 4. มุ่งเน้นงานสุขภาพจิตตามปัญหาหลัก คือ การดูแลผู้ปุวยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคม (Serious Mental 
Illness with High Risk to Violence: SMI-V) ซึ่งรวมไปถึงการปูองกันปัญหาการฆ่าตัวตาย (Suicide Prevention) ด้วย 
ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านยึดหลักในการท างาน “กกก” คือ “กลมเกลียว” “ก้าวหน้า” “ก ากับ ติดตาม” 

แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
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โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
 
 

  
กลุ่มภารกิจพัฒนาวชิาการ 

(นายสุจิระ ปรชีาวิทย์) 

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

 

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย
บริการ 

(นายทรงภพ ขุนเมือง) 

1 งานพัฒนาศักยภาพเครือขา่ย 
นายทรงภพ  ขุนเมือง 
2 งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 
นางสาวชลธิชา  ลาช้อย 
3 ศูนย์เฝูาระวังและปอูงกันการฆา่ตัวตาย 
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  ทมุมา 
1.1 งานประกันคุณภาพบริการและวิชาการทางการพยาบาล 
2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก 
นางสาวพจณยี์  ดวงจรัส 
 - งานการพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่   
นายเศรษฐพงศ์  บุญหมั่น 
 - งานการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
นางสาวพจณยี์  ดวงจรัส   
 - งานการพยาบาลจิตเวชฉกุเฉินและส่งต่อ 
นางสุพัตรา บ ารุงจิตร 
3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยใน นายพรชัย  ทุมมา 
3.1 หอผู้ปุวย Cohort นางสาวสุนิสสา พันธ์สงวนสุข 
3.2 หอผู้ปุวยชยัพฤกษ์  นายลวิญญว์ิชญพงศ์  ภูมิจีน 
3.3 หอผู้ปุวยอินทนิล  นางพิมจันทร์  ภแูก้ว 
3.4 หอผู้ปุวยจามจุร ี นางสาวสุกัญญา สุวิถ ี
3.5 งานการรักษาดว้ยไฟฟาู นายพรชยั  ทุมมา 
4. กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
นายทรงภพ  ขุนเมือง 
4.1 งานการพยาบาลดูแลต่อเนื่อง 
4.2 งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชวีิต (Respite care) 

กลุ่มภารกิจบริการจติเวชและสขุภาพจิต 
(นายสุจิระ ปรชีาวิทย์) 

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 

นายพรรธนภ  ตณัฑ์ศุภศิร ิ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต  ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2566  ของ  (1) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
 

(2) วิสัยทัศน์หน่วยงาน  
 เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวช ในเครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 6 

(3) พันธกิจหน่วยงาน  
1. ให้บริการจิตเวชเชี่ยวชาญระดับสูงที่มีคุณภาพ (Supra Specialist Service: 3S) 
2. พัฒนาคุณภาพวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
3. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
4. พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

(4) ค่านิยมหน่วยงาน  
 S = Service mind   (บริการประทับใจ)                
 T = Team Work     (ท างานเป็นทีม) 
 E = Equality   (เสมอภาค) 
 P = Patient Center ( ยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง) 

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
1. พัฒนาระบบบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนให้มีคุณภาพ 
2. สร้างผลงานวิชาการด้านจิตเวช และเผยแพร่เพ่ือตอบสนองการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช     
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

(3) 
เปูาประสงค์  

(4) มิติของเปูาประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเปูาหมาย  
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ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) ปร
ะส
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ิผล
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พ 
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ปี 
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1 พัฒนาระบบบริการ
จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน
ให้มีคุณภาพ  
 

1. ผู้ปุวยจิตเวชยุ่งยาก
ซับซ้อนที่เข้ารับบริการ
หายทุเลาและไม่กลับเป็น
ซ้ า 
 
 
 

    1.1 ร้อยละของผู้ปุวยจติเวช
ยุ่งยาก ซับซ้อนหายทุเลา 
 

ร้อยละ 55 60 65 70 70 คกก.ทีมน าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 74.13 75.8 

1.2 ร้อยละของผู้ปุวยจติเวช
ยุ่งยาก ซับซ้อนไม่กลับเป็นซ้ า 
 

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

ผล 75.58 77.66 

2. มีมาตรฐานด้านการ
ดูแลผูปุ้วยจิตเวชยุ่งยาก
ซับซ้อนที่มีคุณภาพ 

    2.1 ร้อยละการไมเ่กิด
อุบัติการณค์วามเสี่ยงทาง
คลินิก (SAVE) ระดับ F ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คกก.ทีมน าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 99.96 99.99 

2.2 ร้อยละของผู้ปุวยท่ีมี
ปัญหาแทรกซ้อนทางกายจาก
การรักษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คกก.ทีมน าทาง
คลินิก (PCT) 

ผล 99.66 99.93 

3. มีระบบการดูแลผู้ปุวย
จิตเวชยุ่งยากซับซ้อนใน
โรงพยาบาล 

    3.1 ร้อยละของผู้ปุวยท่ีเข้ารับ
บริการจติเวชเฉพาะทาง ท่ีมี
การเปลีย่นแปลงท่ีดีขึ้น  

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

ผล 86.31 84.46 

3.2 ร้อยละของผู้ปุวย 
จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อนได้รับ
การรักษาและตดิตามต่อเนื่อง   

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

ผล 85.39 87.43 
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(3) 
เปูาประสงค์  

(4) มิติของเปูาประสงค์ 
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2 สร้างผลงาน
วิชาการด้านจิตเวช 
และเผยแพรเ่พื่อ
ตอบสนองการบริการ
สุขภาพจิตและจติเวช  

 
 
 

4. ภาคีเครือข่ายสามารถ
น าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจติ
เวช 

    4.1 ร้อยละของการน าผลงาน
วิชาการด้านสุขภาพจิตของ
หน่วยงานไปใช้กับภาคี
เครือข่าย 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา 

ผล 100 100 

5. ผลงานวิชาการได้รับ
การเผยแพร่/ถ่ายทอด 

    5,1 ร้อยละผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการ
เผยแพร ่
 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา 

ผล 100 100 

6. มีระบบการจัดการองค์
ความรู้ / เทคโนโลยี และ
งานวิจัยด้านสุขภาพจิตมี
คุณภาพ 
 

    6.1 ร้อยละของการน าองค์
ความรู้/เทคโนโลยี และ
งานวิจัยด้านสุขภาพจิต ไปใช้
ประโยชน ์
 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา 

ผล 71.11 84.15 
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3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาคี
เครือข่ายและ
ยกระดับมาตรฐาน
บริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

7. ผู้ปุวยจิตเวชมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

    7.1 ร้อยละผู้ปุวยจิตเวชมีการ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระ 
 
. 

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

ผล 81.66 86.60 

8. ภาคีเครือข่ายบรูณา
การงานสุขภาพจติเข้ากับ
ภารกิจและด าเนินงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

    8.1 ร้อยละของสถานบริการ
ในเขต 6 สามารถดูแลผู้ปุวย
จิตเวชฉุกเฉินและส่งต่อ   
 

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

ผล 100 100 

9. มีระบบการดูแลผู้ปุวย
มีปัญหาสุขภาพจติและ
จิตเวชในภาคีเครือข่าย       

    9.1 ร้อยละของสถานบริการ
ในเขต 6 มีระบบการดูแล
ผู้ปุวยจิตเวชต่อเนื่อง  

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

ผล 80 100 
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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 5.8 

10.2 ร้อยละความผูกพันผู้รบั
ผลงานต่อองค์กร 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล ผล 82.31 86.50 

11. องค์กรมีสมรรถนะสูง
ในการบริหารจัดการ 

    11.1 ร้อยละของคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

ร้อยละ 85 86 87 88 89 กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล ผล 90 85.90 

12. ระบบการบรหิาร
จัดการองค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

    
 

12.1  ร้อยละของการพัฒนา
ตามเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานส าหรบั
หน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (PMQA-M-F) 
 

ร้อยละ 80 
 

90 
 

100 รับรางวัล รับรางวัล กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน ผล 67.25 

 
 

89.52 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1-4 

 
 

13. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

     13.1 ร้อยละของบุคลากร
ผ่านเกณฑ์สมรรถนะตาม 
ต าแหน่ง  

ร้อยละ 60 65 70 75 80 กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
 

ผล 78.13 73.64 

14. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

    14.1 ระดับคะแนนของการ
ผ่านเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการด้าน
ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 
 

ระดับ
คะแนน 

90 93 95 100 100 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผล 95 100 

14.2 ร้อยละของผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพจิตของตนเอง 
(Personal Health Record) 

ร้อยละ 5 10 15 20 25 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผล 5.6 NA 

15. พัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลัง 

    15.1 ความมั่นคงทางการเงิน   วัน 180 210 240 270 300 กลุ่มงาน
การเงิน และ
บัญช ีผล 123 245 

 
หมายเหตุ:  1. กรณีเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย  ให้หน่วยงานระบุซ้ าได้  โดยใส่เครือ่งหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเปูาประสงค์นั้นๆ  
    2. ตัวช้ีวัดที่มาจากค ารับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน ในปี 2565  ให้ท าเครื่องหมายดอกจนั 2 ดอก (**)  ไว้ท้ายชื่อตัวช้ีวัดนั้นๆ ด้วย 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

  ตัวช้ีวัดและเปูาหมายตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน่วยงาน     โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์   .   
 

ตัวชี้วัด 

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

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล   ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ

คัดกรองแล้วพบว่ามี พัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I  หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่นจนมี
พัฒนาการสมวัย 

7 กระตุ้นด้วย
TEDA4I  

หรือ
เครื่องมือ

มาตรฐานอื่น 
ร้อยละ 45 

(1.00) 
≤ 25 

(1.25) 
30 

(1.50) 
35 

(1.75) 
40 

(2.00) 
45 

5 กระตุ้นด้วย
TEDA4I  

หรือ
เครื่องมือ

มาตรฐานอื่น 
ร้อยละ 70 

(1.00) 
≤ 50 

(1.25) 
55 

(1.50) 
60 

(1.75) 
65 

(2.00) 
70 

- กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 
 

1 

กระตุ้นครบ
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 20 

(0.2) 
≤ 12 

(0.4) 
14 

(0.6) 
16 

(0.8) 
18 

(1.0) 
20 

กระตุ้นครบ
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55 

(0.2) 
≤ 35 

(0.4) 
40 

(0.6) 
45 

(0.8) 
50 

(1.0) 
55 

พัฒนาการ
สมวัย 

ร้อยละ 35 

(1.00) 
≤ 15 

(1.25) 
20 

(1.50) 
25 

(1.75) 
30 

(2.00) 
35 

พัฒนาการ
สมวัย 

ร้อยละ 35 

(1.00) 
≤ 15 

(1.25) 
20 

(1.50) 
25 

(1.75) 
30 

(2.00) 
35 

2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมรีะดับ EQ  
ดีขึ้น 

-4 พื้นที่จัด
กิจกรรม EQ 

3 พ้ืนท่ี- 

(3) 
1 

(4) 
2 

(5) 
3 

- - 2 พื้นที่จัด
กิจกรรม EQ 

6 พ้ืนท่ี- 

(0.5) 
≤ 3 

(1.0) 
4 

(1.5) 
5 

(2.0) 
6 

- - กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 

2 

เด็กมี EQดี
ขึ้นร้อยละ 

75 

(0.6) 
≤ 55 

(1.2) 
60 

(1.8) 
65 

(2.4) 
70 

(3.0) 
75 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ตัวชี้วัด 

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

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ได้รับการช่วยเหลือปูองกันไม่
กระท าซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี 

7 ร้อยละ 97 ≤ 93 94 95 96 97 5 ร้อยละ 97 ≤ 93 94 95 96 97 - กลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ 

3 

4 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิต 

- - - - - - - 3 ร้อยละ 65 
 

(1.0) 
≤ 45 

(1.5) 
50 

(2.0) 
55 

(2.5) 
60 

(3.0) 
65 

- 
 
 

กลุ่มภารกิจ
พัฒนาวิชาการ 

4 

แผนส่งเสริม
ความรอบรู้

สจ. 

(1.0) 
มีแผน 

- - - - 

รายงานผล
ตามแผนฯ 

(1.0) 
มี

รายงาน
ผล 

- - - - 

5 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนวัยรุ่นกลุ่ม
เสี่ยงและกลุม่เปราะบางทางสังคม
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
ด้วยระบบดิจิทัล 

6 กลุ่มเสี่ยงดี
ขึ้น 

ร้อยละ 70 

(0.3) 
≤ 30 

(0.6) 
40 

(0.9) 
50 

(1.2) 
60 

(1.5) 
70 

2 - - - - - - - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
บริการจิตเวช
และสุขภาพจิต 

 

5 

รร.ใช้ School 
Health HERO 

ร้อยละ 3 

(0.2) 
≤ 1.0 

(0.4) 
1.5 

(0.6) 
2.0 

(0.8) 
2.5 

(1.0) 
3.0 

รร.ใช้ School 
Health HERO 
ร้อยละ 10 

(0.4) 
≤ 6 

(0.8) 
7 

(1.2) 
8 

(1.6) 
9 

(2.0) 
10 

ให้การ
ปรึกษาครู 
โดย HERO 
Consultant 
ร้อยละ 30 

 

(0.1) 
≤ 10 

(0.2) 
15 
 

(0.3) 
20 
 

(0.4) 
25 
 

(0.5) 
30 
 

ให้การ
ปรึกษาครู 
โดย HERO 
Consultant 
ร้อยละ 30 

(0.2) 
≤ 10 

(0.4) 
15 
 

(0.6) 
20 
 

(0.8) 
25 
 

(1.0) 
30 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ตัวชี้วัด 

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

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่ม
เปราะบาง 

ดีขึ้น 
ร้อยละ 55 

(0.4) 
≤ 35 

(0.8) 
40 

(1.2) 
45 

(1.6) 
50 

(2.0) 
55 

กลุ่ม
เปราะบาง 

ดีขึ้น 
ร้อยละ 75 

(0.4) 
≤ 55 

(0.8) 
60 

(1.2) 
65 

(1.6) 
70 

(2.0) 
75 

6 ระดับความส าเร็จของการดูแล
ช่วยเหลือผูสู้งอายุกลุม่เสีย่งจนดี
ขึ้น 

6 ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 ระดับ 5 1 2 3 4 5 - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
บริการจิตเวช
และสุขภาพจิต 
 

6 

7 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่
มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
จากสถานการณ์วิกฤตไดร้ับการ
เยียวยาจติใจจนความเสี่ยงลดลง 
 

- - - - - - - 2 ≥ ร้อยละ 80 60.00 
- 

64.99 

65.00 
- 

69.99 

70.00 
- 

74.99 

75.00 
- 

79.99 

≥ 80 - กลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ 

7 

8 ร้อยละของผู้ปุวยออทิสติก (ASD) 
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ท่ีได้
มาตรฐาน 
 

- - - - - - - 6 ร้อยละ 52 ≤ 12 22 32 42 52 - 
 
 

กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 

8 

9 ร้อยละของผู้ปุวยสมาธิสั้น 
(ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
ที่ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

- - - - - - - 2 ร้อยละ 35 ≤ 11 17 23 29 35 - กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 

9 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ตัวชี้วัด 

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

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
10 ร้อยละของผู้ปุวยจิตเวชยาเสพติด

ที่เข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษา
ได้รับการดูแลอย่างมีคณุภาพ
ต่อเนื่องจนถึงการติดตามด้วย
ระบบดิจิทลั (Retention Rate) 

10 Retention 
Rate 

(ดิจิทัล) 
ร้อยละ 73 

(1.50) 
53 

(1.75) 
58 

(2.00) 
63 

(2.25) 
68 

(2.50) 
73 

7 Retention 
Rate 

(ดิจิทัล) 
ร้อยละ 93 

(1.50) 
73 

(1.75) 
78 

(2.00) 
83 

(2.25) 
88 

(2.50) 
93 

- 
 
 

กลุ่มภารกิจ
บริการจติเวช
และสุขภาพจิต 

10 

Retention 
Rate 

ร้อยละ 30 

(1.50) 
10 

(1.75) 
15 

(2.00) 
20 

(2.25) 
25 

(2.50) 
30 

Retention 
Rate 

ร้อยละ 60 

(1.50) 
40 

(1.75) 
45 

(2.00) 
50 

(2.25) 
55 

(2.50) 
60 

 

11 ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเภทได้รับ
การรักษาต่อเนื่องภายใน 6  เดือน 
 
 
 

- - - - - - - 3 ร้อยละ 60 ≤ 40 45 50 55 60 - 
 

 

กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 

11 

12 ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า 
หายทุเลา (Remission) 
 

- - - - - - - 7 ร้อยละ 60 
 

≤ 40 45 50 55 60 - กลุ่มภารกิจ
บริการจติเวช
และสุขภาพจิต 

12 

13 ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเวชกลุ่มที่
มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ
รุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝูา
ระวังต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล โดย
ไม่กลับเป็นซ้ า 

10 ดูแลต่อเนื่อง
ด้วยดิจิทัล 

≥ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 

(0.5) 
10.00 

- 
14.99 

 

(1.0) 
15.00 

- 
19.99 

(1.5) 
20.00 

- 
24.99 

(2.0) 
25.00 

- 
29.99 

(2.5) 
≥ 30 

7 ดูแลต่อเนื่อง
ด้วยดิจิทัล 

≥ร้อยละ 60 

(0.4) 
40.00 

- 
44.99 

(0.8) 
45.00 

- 
49.99 

(1.2) 
50.00 

- 
54.99 

(1.6) 
55.00 

- 
59.99 

(2.0) 
≥ 60 

- กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 
 
 
 
 
 
 

13 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ตัวชี้วัด 

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

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ดูแลต่อเนื่อง
ไม่กลับเป็น

ซ้ า 
≥ร้อยละ 30 

(0.5) 
10.00 

- 
14.99 

(1.0) 
15.00 

- 
19.99 

(1.5) 
20.00 

- 
24.99 

(2.0) 
25.00 

- 
29.99 

(2.5) 
≥ 30 

ดูแลต่อเนื่อง
ไม่กลับเป็น

ซ้ า 
≥ร้อยละ 60 

(0.4) 
40.00 

- 
44.99 

(0.8) 
45.00 

- 
49.99 

(1.2) 
50.00 

- 
54.99 

(1.6) 
55.00 

- 
59.99 

(2.0) 
≥ 60 

 

- - - - - - อุบัติการณ์
รุนแรงลดลง 
≥ร้อยละ 5 

(0.2) 
1.00 

- 
1.99 

(0.4) 
2.00 

- 
2.99 

(0.6) 
3.00 

- 
3.99 

(0.8) 
4.00 

- 
4.99 

(1.0) 
≥ 5 

14 ร้อยละของจังหวัดที่มีการ
ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพจติผ่าน 
คณะอนุกรรมการประสานงาน 
เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่า  
ด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวดั 
 

4 ร้อยละ 75 ≤ 55 60 65 70 75 3 ร้อยละ 100 ≤ 80 85 90 95 100 - กลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ 

15 

15 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข  
(Happy Organization) 
 

6  ระดับ 5 
 

1 2 3 4 5 3 ระดับ 5 
 

1 2 3 4 5 - 
 

กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

16 
 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

16 ค่าคะแนนความส าเร็จของการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์การดิจิทัล 

10  ระดับ 5 
 

1 2 3 4 5 5 ระดับ 5 
 

1 2 3 4 5 - กลุ่มภารกิจ
พัฒนาวิชาการ 
 
 

17 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ตัวชี้วัด 

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

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

17 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว 
(Primary Care Unit : PCU)  มี
ระบบ/กจิกรรมในการดูแล
สุขภาพจิตและจติเวชในชุมชนจน
เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
 

- - - - - - - 10 PCU  
ที่มีศักยภาพ 
ร้อยละ 70 

(0.5) 
≤ 50 

(1.0) 
55 

(1.5) 
60 

(2.0) 
65 

(2.5) 
70 

- 
 
 
 
 

 กลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ 

18 

PCU ทั่วไป 
ร้อยละ 15 

(0.5) 
≤ 7 

(1.0) 
9 

(1.5) 
11 

(2.0) 
13 

(2.5) 
15 

18 ร้อยละของบุคลากรในสังกัด 
กรมสุขภาพจิตได้รบัการพัฒนา
สมรรถนะหรือทักษะในหลักสตูร  
ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

10 
 

หน่วยขนาดเล็ก 
(1-50 คน) 

≥ร้อยละ 55 

(1) 
40.00

-
44.99 

(2) 
45.00

-
49.99 

(3) 
50.00

-
54.99 

(4) 
≥ 55 

- 
 

5 หน่วยขนาดเล็ก 
(1-50 คน) 

≥ร้อยละ 95 

(1) 
80.00 

- 
84.99 

(2) 
85.00

-
89.99 

(3) 
90.00

-
94.99 

(4) 
≥ 95 

- 
 

- กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

19 

หน่วยขนาด
กลาง 

(51-200 คน) 
≥ร้อยละ 50 

(1) 
35.00

-
39.99 

(2) 
40.00

-
44.99 

(3) 
45.00

-
49.99 

(4) 
≥ 50 

- หน่วยขนาด
กลาง 

(51-200 คน) 
≥ร้อยละ 90 

(1) 
75.00 

- 
79.99 

(2) 
80.00

-
84.99 

(3) 
85.00

-
89.99 

(4) 
≥ 90 

- 

หน่วยขนาด
ใหญ่  

(201คนขึ้น
ไป) 

≥ร้อยละ 45 

(1) 
30.00

-
34.99 

(2) 
35.00

-
39.99 

(3) 
40.00

-
44.99 

(4) 
≥ 45 

- หน่วยขนาด
ใหญ่  

(201คนขึ้นไป) 
≥ร้อยละ 85 

(1) 
70.00 

- 
74.99 

(2) 
75.00

-
79.99 

(3) 
80.00

-
84.99 

(4) 
≥ 85 

- 

สรุปผลการ
ประเมิน 

(1) 
แบบ
1-2 

 

 - - - สรุปผลการ
ประเมิน 

(1) 
แบบ1-2 

- - - - 
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ตัวชี้วัด 

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

หมายเหตุ 

ล าดับ
ตัวชี้วัด  
ในคู่มือ

ฯ 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เปูาหมาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19 ร้อยละการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงาน
และงบลงทุน 
 

8 งบด าเนินงาน           
ร้อยละ 45 

 

≤ 33 36 39 42 45 8 งบด าเนินงาน 
ร้อยละ 95 

≤ 83 86 89 92 95 - กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

20 

งบลงทุน           
ร้อยละ 35 

 

≤ 15 20 25 30 35 งบลงทุน           
ร้อยละ 80 

≤ 60 65 70 75 80 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
20 ร้อยละของผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต (ITA) 

12 ITA 
≥ร้อยละ 85 

 

65.00  
- 

69.99 
 

70.00 
- 

74.99 
 

75.00
-

79.99 
 

80.00
-

84.99 
 

≥ 85 
 

12 
 

ผู้ท าแบบส ารวจ 
≥ร้อยละ 60 

(0.5) 
45.00 

- 
49.99 

(1.0) 
50.00 

- 
54. 99 

(1.5) 
55.00 

- 
59.99 

(2.0) 
≥ 60 

- - 
 
 

กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

21 

หน่วยงาน
คุณธรรม 

≥ร้อยละ 80 

(1.0) 
40.00 

- 
49.99 

(1.5) 
50.00 

- 
59. 99 

(2.0) 
60.00 

- 
69.99 

(2.5) 
70.00 

- 
79.99 

(3.0) 
≥ 80 

 น้ าหนักรวม 100       100          
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บร.6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

  
ขนาดมาตรฐาน
และคุณลกัษณะ

เฉพาะ
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.1 โต๊ะท างาน - ขนาดไมน่้อยกวา่ กวา้ง 60*ยาว 120*สูง 76 เซนติเมตร  ตัว 4,400 3       13,200 ทดแทนของเดิมช ารุด
- ม ี2 ล้ินชักข้าง พร้อมกญุแจล็อค และรองรับบุคลากรบรรจุใหม่
- ขาโต๊ะท าจากเหล็ก
- หน้าท็อป เมลามนี ไมน่้อยกวา่ 25 เซนติเมตร

1.2 ตู้บานเล่ือนกระจก - ตู้บานเล่ือนกระจก 2 ประตู ขนาด 2 ชั้นวาง หลัง 9,400 1        9,400 เกบ็เคร่ืองมอื/อปุกรณ์
- ขนาดไมน่้อยกวา่ กวา้ง 118.8 *สูง 87.7 *ลึก 40.8 น้ าหนัก 32.4 กโิลกรัม ส าหรับงานจิตวทิยา
- โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นหนาไมน่้อยกวา่ 0.6 มลิลิเมตร
- บานเล่ือนมรีะบบล็อกด้วยกญุแจ

1.3 โซฟา 1 ท่ีนั่ง - ขนาดไมน่้อยกวา่ กวา้ง 95 *ยาว 100 *สูง 85 เซนติเมตร ตัว 4,500 2        9,000 ทดแทนของเดิมช ารุด
- โครงท าจากไมเ้นื้อแข็ง ภายในบุด้วยฟองน้ า ใช้ส าหรับบริการผู้ปุวยและญาติ
- ด้านนอกบุด้วยผ้าหรือหนังสังเคราะห์ ยืดหยุ่นดี ไมข่าดง่าย
- สามารถรองรับน้ าหนักได้ไมน่้อยกวา่ 90 กโิลกรัม

1.4 เกา้อีส้ านักงาน - ขนาดความสูงไมน่้อยกวา่ ๑๐๐ ซม. ตัว 2,500 7       17,500 มเีกา้อีน้ั่งปฏิบัติงานนาน 4 ปี
- เกา้อีส้ านักงาน ปรับระดับขึ้นได้ ทดแทนของเดิมปัจจุบัน ช ารุด
- ท่ีนั่งบุฟองน้ าหุม้ผ้าตาข่าย และรองรับการขยายห้องฉุกเฉิน
- ปรับระดับความสูงเกา้อีไ้ด้ พนักพงิระดับกลาง 
- สามารถปรับโยกเอนได้ ท่ีพกัแขนวสัดุ PP nano
- ล้อท าจากวสัดุ PU

1.5 เกา้อีบ้าร์ปรับระดับ - เกา้อีบ้าร์ปรับระดับ ตัว 2,500 2        5,000 ในการใช้ปฏิบัติงานของ
- ผลิตจากโครงเหล็กชุบโครเมยีม เคร่ือง BSC (Biological Safety
- เบาะนั่งบุด้วยฟองน้ าหุม้หนังเทียม 
 Cabinet) ซ่ึงปัจจุบันใช้เกา้อีส้ านักงาน
- สามารถเลือกปรับระดับเกา้อีไ้ด้ ท าให้ไมส่ะดวกในการใช้งาน

จ านวนเงิน
ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566

ค าชี้แจงและเหตผุลความจ าเป็นหน่วย
นับ

แผนการใช้จา่ยเงินบ ารุงตน้ปี

ราคาตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย
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  ขนาดมาตรฐาน
และคุณลกัษณะ

เฉพาะ
1.6 เกา้อีส้ านักงาน - เกา้อีส้ านักงานพนักพงิสูง หุม้หนัง ตัว 4,900 20       98,000 ทดแทนของเดิมช ารุด

- ขนาดไมน่้อยกวา่ 60*55*100 เซนติเมตร (กวา้ง*ยาว*สูง) ใช้ในงานผู้ปุวยใน
- มท้ีาวแขน 2 ข้าง 
- สามารถปรับโยกเอนได้ 

1.7 โต๊ะพบัเอนกประสงค์ - โต๊ะพบัหน้าฟอเมกา้ขาว 25 มลิลิเมตร              2 1,250 2        2,500 เพือ่ใช้ในการจัดกจิกรรมกลุ่มบ าบัด
- ขนาดไมน่้อยกวา่ 75x180x75 เซนติเมตร ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวช ได้แก่
 (กวา้ง*ยาว*สูง) กลุ่มฝึกทักษะการท างานท่ีต้องท าบนโต๊ะ

1.8 เกา้อีส้ านักงาน  - รับน้ าหนักได้ไมน่้อยกวา่ 110-120 กโิลกรัม 2 3,500 2        7,000 ส าหรับเจ้าหน้าทีน่ั่งท างาน และรองรับ
 - ขนาดไมน่้อยกวา่ กวา้ง 55 *ยาว 64 *สูง 103-113 เซนติเมตร 
 น้ าหนักได้มากกวา่ 110 กโิลกรัม
 - มท่ีีวางแขน พนักพงิ ซ่ึงปัจจุบันช ารุด 2 ตัว
 - ปรับระดับขึ้น-ลงได้ หมนุได้ 360 องศา

1.9 พดัลมสไลด์  - พดัลมสไลด์ ขนาด 18 นิ้ว ตัว 1,600 2        3,200 ส าหรับใช้ในการจัดกจิกรรมกลุ่มบ าบัด
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

 ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวช เพือ่ระบาย
 - ก าลังไฟฟาูเข้า 67 วตัต์

 อากาศให้ถ่ายเทและลดความร้อน
 - ขนาด กวา้ง 513 มลิลิเมตร สูง 841-1,040 มลิลิเมตร. ลึก 498 มลิลิเมตร

1.10 เคร่ืองขัดพืน้  - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่้อยกวา่ 18 นิ้ว เคร่ือง 25,000 1       25,000 ส าหรับขัดพืน้อาคาร
 - ความเร็วรอบ 175 รอบต่อนาที ปัจจุบันไมม่เีคร่ืองใช้
 - มอเตอร์ 1 HP ระบบเฟือ่ง ขับเคล่ือน 4 ชิ้น
 - ความกวา้ง 18 นิ้ว ความยาว 22 นิ้ว ความสูง 46 นิ้ว
 - ระบบสายไฟ 50 ฟตุ ระบบไฟฟาู 230 Volt 50 Hz

1.11 เกา้อีส้ าหรับท าหัตถการ - เกา้อีห้ัวโล้นแสตนเลสหมนุได้ 360 องศา ตัว 2,500 1        2,500 เกา้อีใ้ช้ส าหรับท าหัตการ เช่น
- หมุน่ได้เพือ่ปรับระดับความสูง - ต่ า เจาะเลือด, ให้น้ าเกลือ
- มท่ีีล็อคความสูง
- ท่ีพกัเท้า 1 ชั้น
- ขาเกา้อี ้5 ขา

ค าชี้แจงและเหตผุลความจ าเป็นหน่วย
นับ

แผนการใช้จา่ยเงินบ ารุงตน้ปี

ราคาตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดบั รายการ

แผนการใช้จา่ยเงินบ ารุงปี 2566
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ขนาดมาตรฐาน
และคุณลกัษณะ

เฉพาะ
1.12 โต๊ะท างาน - โต๊ะท างานระงานระดับ 3-6 ตัว 5,200 1        5,200 เนื่องจากโต๊ะเดิมมขีนาดเล็ก

- ขนาดมาตรฐาน กวา้ง 150 *ยาว 75 *สูง 75 เซนติเมตร วางเอกสารไมเ่พยีงพอ

1.13 เกา้อีท้ าหัตถการ - ท าจากสแตนเลส ปรับระดับความสูงได้ ตัว 4,500 2        9,000 ใช้นั่งขณะ Hold mask
- ขนาดแปูนนั่ง เส้นผ่านศุนย์กลาง 35 เซนติเมตร ท า ECT และจ่ายกลาง
- มล้ีอ 4 ล้อ

1.14 โต๊ะพบัหน้าขาว - โต๊ะพบัเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขนาด 5 ฟตุ ตัว 3,000 6       18,000 ใช้วางเอกสารในหอผู้ปุวย
- ขนาด 153*76*74 (กวา้ง*ยาว*สูง) เซนติเมตร
- ขาเหล็ก Dia. 28 * 1 มลิลิเมตร
- สามารถรับน้ าหนักวางแบบกระจาย ไมเ่กนิ 250 กโิลกรัม

1.15 โต๊ะหน้าขาว - โต๊ะหน้าขาว พบัไมไ่ด้ ตัว 3,000 10       30,000 ทดแทนของเดิมช ารุด
- ขนาดไมน่้อยกวา่ 100*200*75 (กวา้ง*ยาว*สูง) เซนติเมตร

1.16 พดัลมดูดอากาศ - พดัลมดูดอากาศผนัง 12 นิ้ว ตัว 1,000 8        8,000 ติดห้องผู้ปุวย Cohort ward ปัจจุบันไมม่ี
- ขนาด 35 * 36 * 22  (กวา้ง*ยาว*สูง) เซนติเมตร
- พดัลมระบายอากาศแบบติดผนัง ประเภทระบายอากาศออก
- บานเกล็ดเปิด-ปิด อตัโนมติั โดยใช้แรงลม

1.17 เกา้อีเ้ลคเชอร์ - ท่ีนั่งสามารถพบัเกบ็ได้ เรียงซ้อนกนัได้ ตัว 3,000 24       72,000 ใช้ส าหรับการนิเทศนักศึกษาพยาบาล
- แผ่นเลคเชอร์พบัเกบ็ได้ และผู้ศึกษาดูงาน
- ขาเหล็กชุบโครเมีย่ม
- ท่ีนั่งและพนักพงิผ้า Mest
- ท้าวแขนพลาสติก PP
- มล้ีอเล่ือน

ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566

ค าชี้แจงและเหตผุลความจ าเป็นหน่วย
นับ

แผนการใช้จา่ยเงินบ ารุงตน้ปี

ราคาตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

จ านวนเงิน
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ขนาดมาตรฐาน
และคุณลกัษณะ

เฉพาะ
1.18 พดัลมต้ังพืน้ - ใบพดัแบบ 3 ใบพดั  ใบพดัขนาด 18 นิ้ว ตัว 1,850 4        7,400 ให้บริการผู้ปุวยในหอผู้ปุวย

- ตะแกรงถี่ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ    Cohort ward
- ก าลังไฟฟาูไมต่่ ากวา่ 70 วตัต์
- ปล๊ักไฟ มาตรฐาน มอก.    
- ปรับความสูง-ต่ าได้ 3 ระดับ 83, 93, 103 เซนติเมตร
- ถอดแยกประกอบได้  
- แบบปิด ปูองกนัฝุุนละออง และส่ิงแปลกปลอม   
- THERMAL FUSE ตัดไฟอตัโนมติัเมือ่มอเตอร์มอีณุหภูมสูิงเกนิ, CURRENT FUSE ตัดไฟอตัโนมติัเมือ่ไฟฟาูลัดวงจร     
- มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนท่ีไมลุ่กลามไฟและอปุกรณ์เพิม่ความปลอดภัย   
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)   
- ผลิตจากโรงงานท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001   
- มฉีลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5    

1.19 ตู้เหล็ก - ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก มหีูล้ินชัก ตู้ 6,700 1        6,700 เกบ็บัตรดัชนีผู้ปุวยในกลุ่มงานเวชระเบียน
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

1.20 ขาต้ังกล้องหัวแพนใหญ่ - ขาต้ังกล้อง ส าหรับกล้อง DSLR มอืถือ ตัว 10,000 1       10,000 ทดแทนของเดิมช ารุด
- หมนุได้ 360 องศา ปรับขาได้สูง ขนาด 180 เซนติเมตร และไมส่ามารถซ่อมแซมได้
- วสัดุท าจาก Aluminium Alloy

1.21 เกา้อีผู้้บริหารพนักพงิสูง - โครงไม ้พนักพงิสูงไมต่่ ากวา่ 65 เซนติเมตร ตัว 6,500 9       58,500 ใช้ส าหรับห้องประชุมใหญ่
- กวา้งไมต่่ ากวา่ 45 เซนติเมตร หุม้ด้วยหนัง PVC เนื่องจากของเดิมช ารุด
- โช๊คแกส๊โครเมีย่ม ขนาด 100 มลิลิเมตร
- ขาอลูมเินียมปัดเงา รัศม ี350 มลิลิเมตร
- ลูกล้อ PA สีด า ขนาด 2 นิ้ว
- รองรับน้ าหนักได้ไมเ่กนิ 120 กโิลกรัม

ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566

ค าชี้แจงและเหตผุลความจ าเป็นหน่วย
นับ

แผนการใช้จา่ยเงินบ ารุงตน้ปี

ราคาตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

จ านวนเงิน
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  ขนาดมาตรฐาน
และคุณลกัษณะ

เฉพาะ
1.22 เกา้อีผู้้บริหารพนักพงิต่ า - โครงไม ้พนักพงิสูงไมต่่ ากวา่ 45 เซนติเมตร ตัว 6,300 16     100,800 ใช้ส าหรับห้องประชุมเล็ก

- กวา้งไมต่่ ากวา่ 45 เซนติเมตร หุม้ด้วยหนัง PVC เนื่องจากของเดิมช ารุด
- โช๊คแกส๊โครเมีย่ม ขนาด 100 มลิลิเมตร
- ขาอลูมเินียมปัดเงา รัศม ี350 มลิลิเมตร
- ลูกล้อ PA สีด า ขนาด 2 นิ้ว
- รองรับน้ าหนักได้ไมเ่กนิ 120 กโิลกรัม

1.23 เคร่ืองรับโทรศัพท์ - โทรศัพท์ไอพ ี VoIP Phone รองรับ PoE, เคร่ือง 9,000 1        9,000 เพือ่เป็นข้อมลู/หลักฐานการสนทนา
โอเปอเรเตอร์ - เสียง Optima HD, ลดเสียงรบกวน ใช้ได้กบัระบบชุมสายไอพ ี(SIP Trunk) ในการให้บริการกบัผู้รับบริการ
แบบบันทึกเสียงสนทนาได้ - และ Call Center Headset รองรับ 3 คู่สาย ไมร่วม adapter ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ผ่านช่องทาง

- แสดงสายโทรเข้า การโทรของเบอร์โรงพยาบาล

รวมค่าครุภัณฑ์ส านักงาน          125     526,900
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 เคร่ืองพมิพบ์าร์โค๊ด - พมิพส์ตีกเกอร์แบบมว้น เคร่ือง 4,500 8       36,000 น ามาใช้พมิพบ์าร์โค๊ด
- มรีะบบการพมิพด้์วยความร้อน thermal printer ไมต้่องใช้หมกึพมิพ
์ สต๊ิกเกอร์ติดส่ิงส่งตรวจเพือ่
- รองรับการพมิพก์ระดาษสต๊ิกเกอร์ความร้อนท้ังแบบมว้นและพบั
 ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- มรีะบบเชื่อมต่อผ่านคอมพวิเตอร์ด้วย USB  รองรับการท างาน Windows 
 ส าหรับจุดบริการ 8 จุด 

2.2 เคร่ืองส ารองไฟฟาู  - มกี าลังไฟฟาูขาออก (Output) เคร่ือง 32,000 1       32,000 ทดแทนของเดิม
ขนาด 3 kVA ไมน่้อยกวา่ 3 kVA (2,100Watts) 

 - มชี่วงแรงดันไฟฟาูInput (VAC) ไมน่้อยกวา่220+/-25% 
 - มชี่วงแรงดันไฟฟาูOutput (VAC) ไมม่ากกวา่220+/-5% 
 - สามารถส ารองไฟฟาูท่ี Full Load ได้ไมน่้อยกวา่5 นาที

2.3 เคร่ืองส ารองไฟฟาู  - มกี าลังไฟฟาูขาออก (Output) เคร่ือง 5,700 10       57,000 ทดแทนของเดิม
ขนาด 1 kVA ไมน่้อยกวา่1 kVA (600 Watts) 

 - สามารถส ารองไฟฟาูได้ไมน่้อยกวา่15 นาที
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2.4 เคร่ืองตรวจจับอณุหภูมิ  - ตรวจจับอณุหภูมแิละตรวจจับความชื้น เคร่ือง 5,000 1        5,000 ติดต้ังตรวจจับ วดัอณุหภูม ิห้อง server
และตรวจจับความชื้น  - แจ้งเตือนผ่านระบบไลน์

2.5 ระบบสแกนเข้าออก - ความจุสูงสุด 1500 ใบหน้า ระบบ 15,000 1       15,000 ติดต้ังควบคุมการเข้าถึงห้อง server
ประตู ห้อง server - การ์ดสูงสุด 3000 ใบ หน้าจอเทอร์มนิัลการจดจ าใบหน้า หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 4.3 นิ้ว 

- เลนส์มมุกวา้ง 2 ล้านพกิเซล โมดูลอา่นการ์ด Mifare ในตัว
- เสียงสองทางพร้อมซอฟต์แวร์ไคลเอน็ต์ สถานีในร่ม และสถานีหลัก รองรับ TCP/IP, Wi-Fi
- รองรับ ISAPI, ISUP5.0
- การก าหนดค่าผ่านเวบ็ไคลเอน็ต์
- การจดจ าใบหน้า ระยะทาง: 0.3 เมตร ถึง 1.5 เมตร
- ระยะเวลา < 0.2 s/ผู้ใช้
- อตัราความแมน่ย า ≥ 99%
(พร้อมติดต้ังอปุกรณ์)

2.6  เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ  - ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet) เคร่ือง 6,300 1        6,300 ทดแทนของเดิมช ารุด
(Inkjet Printer) ส าหรับ  - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi และไมส่ามารถซ่อมแซมได้
กระดาษขนาด A3  - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่้อยกวา่ 32 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่้อยกวา่ 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ  10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง
 - มถีาดใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กบั A3, A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
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2.7 คอมพวิเตอร์ประมวลผล - ใช้งานกราฟฟกิได้ ตัดต่อ VDO  ได้ เคร่ือง 70,000 1       70,000 1. ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีไมส่ามารถ
ระดับสูง - RAM ไมน่้อยกวา่ 16 GB รองรับการท า VDO ซ้อนกนัหลายๆ Layers ใช้งานกราฟฟกิได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

SSD 512 GB ส าหรับ Boot ระบบและเปิดโปรแกรม ประมวลผลไมไ่ด้
HHD 2TB. ส าหรับเกบ็ไฟล์งานท่ี Export 2. ใช้ในงานตัดต่อ vdo ท่ีม ีLayer เยอะๆ
VGA RTX3070 8 GB ส าหรับเรนเดอร์ ภาพ/วดีิโอ ซับซ้อนกนัหลากหลาย เช่นภาพ เสียง
จอ 1920×1080 FullHD ขนาดจอประมาณ 21-24 นิ้ว  สามารถแสดงค่าสี sRGB 99% เอฟเฟกต์ ท่ีมจี านวนความจุดมาก

และประสิทธภิาพในการประมวลผล
จัดเกบ็ข้อมลูมากขึ้น เหมาะส าหรับงาน
กราฟฟกิ จอแสดงผล แสดงค่าสีตรง
เพือ่ลดการคลาดเคล่ือนของสี

2.8 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  - เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามสามารถเป็น Printer, เคร่ือง 10,000 1       10,000 ท าแทนเคร่ืองเดิมช ารุด
 เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า   Copier, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั และเส่ือมสภาพ

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 600x600 dpi และไมม่เีคร่ืองแสกนเพือ่ใช้งาน
 - มคีวามเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 28 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่้อยกวา่ 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi
 - มถีาดปูอนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง
 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน ไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

 - มถีาดใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่้อยกวา่ 250 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้
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2.9 กล้องวงจรปิด - กล้องวงจรปิด 4 ตัว พร้อมเคร่ืองบันทึก เคร่ือง 18,990 1       18,990 ใช้บันทึกภาพและเหตุการณ์ย้อนหลัง 

- รองรับ 2 ล้านพกิเชล ความจุสูงสุดhdd  6 tb เพือ่เป็นข้อมลูเมือ่เกดิอบุัติการณ์
- กล้องคมชัด 2 ล้านพกิเชล รายละเอยีด 2 ล้าน หลักฐานเมือ่เกดิอบุัติการณ์
- พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด 21 นิ้ว (ปูอมยามหน้า รพ.)

2.10 กล้องวงจรปิด - กล้องวงจรปิด 16 ตัว พร้อมเคร่ืองบันทึก เคร่ือง 48,000 2       96,000 ใช้บันทึกภาพและเหตุการณ์
- รองรับ 2 ล้านพกิเชล ความจุสูงสุดhdd  6 tb เพือ่เป็นข้อมลูเมือ่เกดิอบุัติการณ์
- กล้องคมชัด 2 ล้านพกิเชล รายละเอยีด 2 ล้าน หลักฐานเมือ่เกดิอบุัติการณ์
- พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด 32 นิ้ว ติดต้ังบริเวณลานจอดรถผู้ปุวยนอก

2.11 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด - แบบมมุมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายในส านักงาน เคร่ือง 3,000 40     120,000 ติดต้ังหอผู้ปุวยใน
ชนิดเครือข่าย  - มคีวามละเอยีดของภาพสูงสุดไมน่้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไมน่้อยกวา่ 2,073,600 pixel 

 - ม ีframe rate ไมน่้อยกวา่ 25 ภาพต่อวนิาที (frame per second)  
 - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพในกรณีท่ีมค่ีาความเข้มของแสง  0 LUX ได้ 
 - มขีนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน่้อยกวา่ 1/3 นิ้ว 
 - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอตัโนมติั (Motion Detection) ได้ 
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
 - สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย 
 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ 
และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกนัได้
 - สามารถใช้งานกบัมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  
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2.12 อปุกรณ์บันทึกภาพผ่าน - คุณลักษณะพืน้ฐาน เคร่ือง 22,000 5     110,000 ติดต้ังหอผู้ปุวยใน
เครือข่าย  - เป็นอปุกรณ์ท่ีผลิตมาเพือ่บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
(Network Video Recorder)  - สามารถบันทึกและบีบอดัภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา่ 
แบบ 8 ช่อง  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ 
และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกนัได้ จ านวนไมน่้อยกวา่ 8 ช่อง 
 - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือ่แสดงผลท่ีความละเอยีดของภาพสูงสุดไมน่้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไมน่้อยกวา่ 2,073,600 pixel 
 - สามารถใช้งานกบัมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย
 - มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลูส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไมน่้อยกวา่ 8 TB 
 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไมน่้อยกวา่ 2 ช่อง 
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
 - ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ท่ีมลิีขสิทธิ์ถูกต้อง 
 - สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมคุีณภาพ 

2.13 เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ - เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ หน้ากวา้ง 63 เซนติเมตร เคร่ือง 20,000 1       20,000 ทดแทนของเดิมช ารุด
- ตัดได้รวดเร็ว 500 มลิลิเมตร/วนิาที  และไมส่ามารถซ่อมแซมได้
- ตัดตัวอกัษรขนาดเล็กสุด 2 มลิลิเมตร
- ส่ังตัดผ่านแฟลชไดร์ได้

รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           73     596,290

ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566

ค าชี้แจงและเหตผุลความจ าเป็นหน่วย
นับ

แผนการใช้จา่ยเงินบ ารุงตน้ปี

ราคาตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย
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และคุณลกัษณะ

เฉพาะ
3 ครุภัณฑ์การแพทย์

 3.1 เตียงซิมมอนเหล็กพน่สี - ผลิตจากเหล็กพน่สีปูองกนัสนิม เตียง 15,000 80   1,200,000 ทดแทนของเดิมช ารุด และ
-  ความกวา้งของเตียง วดัจากราวข้างเตียงชนราวข้างเตียง(ต้ังขึ้น) ไมน่้อยกวา่ 85 เซนติเมตร   จ านวนผู้ปุวยเพิม่ขึ้น
- ความยาวของเตียงมขีนาดไมน่้อยกวา่ 200  เซนติเมตร  ความสูงมขีนาดไมน่้อยกวา่  40  เซนติเมตร  
( วดัจากพืน้ถึงแผ่นรองรับตัวผู้ปุวย ไมร่วมท่ีนอน )
- ในระดับปกติ เตียง สามารถรับน้ าหนัก  ได้ไมน่้อยกวา่  250  กโิลกรัม
- พนักหัวเตียง  ท าจากวสัดุ PP (Polypropylene) ฉีดขึ้นรูปท้ังชิ้นไร้รอยต่อ     
- ขาเตียงท าด้วยเหล็กพน่สีหนาไมน่้อยกวา่ 1.5 มลิลิเมตร
- ส่วนของเบาะท่ีนอน ท าด้วยฟองน้ าอดั แบ่งเป็น 1 ตอน หุม้ด้วยพลาสติก  PVC 
- มคีวามนุ่ม สามารถถอดท าความสะอาดได้ มคีวามหนาไมน่้อยกวา่ 7.5 เซนติเมตร
- มตีะขอส าหรับแขวนถุงปัสสาวะ ซ้าย-ขวาด้านละ 2 จุด
- มจีุดมดัมอืและเท้า จ านวน 8 จุด
- รับประกนัสินค้า 2 ปี

รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์           80   1,200,000
8 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

8.1 อปุกรณ์ถ่ายทอดสด - Video Mixer Switcher 4 x HDMI FeelWorld ชุด 30,000 1       30,000 เพือ่สนับสนุนโปรเจคการผลิตส่ือ
ผ่านกล้อง - LIVEPRO L1 Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e/6 สุขภาพจิตออนไลน์และถ่ายทอด
(ส่งสัญญาณภาพเสียง) - พร้อมสายยาว 30 เมตร 2 เส้น ข้อมลูข่าวสารสุขภาพจิต ในรูปแบบ

- ไมค์ไร้สาย ตัวส่ง 2 ตัวรับ 1 Godox Movelink M2 ภาพเสียง ผ่านช่องทางโซลเชียลมเิดีย

8.2 กล้อง DSLR - ระบบออโต้โฟกสัตรวจจับดวงตา Eye Detection ตัว 60,000 1       60,000 ทดแทนของเดิมเนื่องจากอายุการใช้งาน
ถ่าย vdo ได้ AF (One Shot & Servo AF) นาน ท าให้ประสิทธภิาพลดลง

- ฟงักช์ั่นถ่ายภาพคร่อมโฟกสั (Focus Bracketing)
- ระบบปูองกนัภาพส่ันไหวแบบ Dual Sensing IS และ Combination IS
- รองรับฟงักช์ั่น Wifi / Bluetooth  Kit RF 24-105mm F 4-7.1 IS STM

รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             2       90,000

ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566

ค าชี้แจงและเหตผุลความจ าเป็นหน่วย
นับ

แผนการใช้จา่ยเงินบ ารุงตน้ปี

ราคาตอ่หน่วย
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หน่วย
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เฉพาะ
9 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

9.1 เตาอบไฟฟาู - เป็นเตาอบไฟฟาู ส าหรับใช้อบขนมหรือเบเกอร่ี    
 เคร่ือง 5,000 2       10,000 เพือ่ใช้ในการจัดกจิกรรมกลุ่มบ าบัดฟืน้ฟู
- ความจุ 42 ลิตร สมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวช ได้แก ่กจิกรรม
- ขนาด กวา้ง 555 มลิลิเมตร สูง 382 มลิลิเมตร ลึก 370 มลิลิเมตร กลุ่มท าขนมหรือเบเกอร่ี ซ่ึงเตาอบเคร่ือง
- ถาดอบ กวา้ง 425 มลิลิเมตร ลึก 305 มลิลิเมตร เกา่ช ารุดใช้งานไมไ่ด้
- ก าลังไฟฟาูเข้า 1,800 วตัต์
- ปุมุต้ังเวลา 60 นาที พร้อมสัญญาณเตือน เมือ่ ครบเวลา
- ปุมุปรับควบคุมความร้อน 4 ระดับ และปรับ 
- อณุหภูมสูิงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ระบบลมร้อน Convection 
- ประตูกระจกทนความร้อนสูง 
- มไีฟแสดงการท างานของเคร่ือง

9.2 ตู้เย็น - ขนาด 7 คิว 2 ประตู กระจายความเย็น เคร่ือง 8,500 9       76,500 ใช้ทดแทนของเดิมท่ีอายุการใช้งาน 10 ปี
- ระบบ Smart Inverter Compressor รองรับนักศึกษาและรับรองแพทย์ 
- มฉีลากประหยัดไฟ

9.3 กระติกน้ าร้อน - กาต้มน้ า ขนาด 2.9 ลิตร เคร่ือง 1,100 3        3,300 ทดแทนของเดิมและส าหรับแพทย์
- ก าลังไฟ 670 วตัต์

9.4 ตู้กดน้ าเย็น - ตู้กดน้ าด่ืมระบบน้ าเย็น ตู้ 5,000 3       15,000 ให้บริการผู้ปุวยและญาติผู้ปุวย
- ประเภทถังคว่ า แบบต้ังพืน้ ประจ าหอผู้ปุวย
- จ านวนกอ๊กน้ า 1 หัว หัวกอ๊กแบบแกว้ดัน
- ความจุถังขนาด 20 ลิตร

ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566
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ขนาดมาตรฐาน
และคุณลกัษณะ

เฉพาะ
9.5 ไมโครเวฟ  - ความจุ 20 ลิตร เคร่ือง 1800 3        5,400 ทดแทนของเดิม

 - ก าลังไฟเข้าเคร่ือง : 1100 วตัต์
 - ระบบจานหมนุสัมพพัธ ์ช่วยให้อาหารสุกท่ัวถึงทุกส่วน
 - แรงดันไฟฟาู : 220-240V~50/60Hz
 - ก าลังไฟออกเคร่ือง : 700 วตัต์
 - ความถี่คล่ืนไมโครเวฟ : 2450 เมกะเฮิรตซ์

รวมค่าครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว           20     110,200
10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

10.1 เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาู - มรีะบบปูองกนัไฟตก/ไฟเกนิ Low/High เคร่ือง 10,000 2       20,000 เนื่องจากห้องปฏิบัติการมตู้ีเย็นแช่วสัดุ
Volt Protecions
 วทิยาศาสตร์ท่ีมรีะบบปฏิบัติงานท่ีส าคัญ 
- มรีะบบรักษาแรงดันไฟฟาูให้คงท่ีตลอดเวลา Voltage Stabilities
 คือ เซ็นต์เซอร์อณุหภูม ิระบบแจ้งเตือน
- มรีะบบหน่วงเวลาการจ่ายไฟด้าน OUTPUT
 Line alert ท่ีผ่านมาโรงพยาบาลมปีัญหา
- ปูองกนัไฟกระชาก และลดค่าไฟฟาู
MODEL = SCV 7500 VA
MAX OUTPUT(W) = 6000
 กระแสไฟฟาูดับและตกบ่อยคร้ัง 
INPUT VOLTAGE(V) = 140-260
OUTPUT VOLTAGE(V) = 220+/-3%
 ระบบปฏิบัติการต่างๆในตู้เย็นจึงมปีัญหา
MAX CURRENT(A) = 35 และอาจเกดิความเสียหาย ท าให้ตู้เย็น 

ไมส่ามารถท างาน เต็มประสิทธภิาพ 
เพือ่เป็นการปูองกนัและท าให้ตู้เย็นสามารถ
ใช้งานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาู

10.2 ล าโพงล้อลาก  - 15 นิ้ว 6000W ตัว 3,500 1        3,500 ใช้จัดกจิกรรมกลุ่มบ าบัดฟืน้ฟสูมรรถภาพ
 - สามารถปรับเสียง BASS/TREBLE/M.ECHO ได้ ผู้ปุวยจิตเวชท้ังกจิกรรมในอาคาร
 - สามารถท าการเชื่อมต่อเข้ากบัคอมพวิเตอร์ได้ และนอกอาคาร และเคล่ือนย้ายสะดวก 
 - มไีมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว เช่น เจ้าหน้าทีน่ ากลุ่มบ าบัดกจิกรรม
 - สามารเล่น MP3 ได้ บริหารร่างกาย กจิกรรมนันทนาการ
 - ด้านล่างมชี่องซ่ึงสามารถเชื่อมต่อกบัเสา ท่ีมขีนาดต้ังแต่ 2 - 3.7 เซนติเมตร ซ่ึงปัจจุบันล าโพงเกา่ช ารุดใช้งานไมไ่ด้

ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566
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และคุณลกัษณะ

เฉพาะ
10.3 ชุดโฮมเธยีร์เตอร์ - ระบบเสียงรอบทิศทาง all in one ชุด 15,000 2       30,000 ใช้ในการสันทนาการให้กบัผู้ปุวย

- เชื่อมต่อ WiFi ได้
- เชื่อมต่อ Bluetooth ได้
- จ านวน 2.1 ch
- พร้อมจอขนาด 42 นิ้ว

10.4 ชุดล าโพงส่ือสาร - อนิเตอร์คอมส าหรับส่ือสารทางเดียวแบบอตัโนมติั ชุด 5,000 6       30,000 ใช้ทดแทนตัวเดิมท่ีช ารุด และ
- ล าโพง 7 ตัวและไมโครโฟนในตัวสายยาว20 เมตร ติดต้ังภายในหอผู้ปุวย 5 หอผู้ปุวย
- อนิเตอร์คอมแบบมสีายหรือไร้สาย เสียบปล๊ักสามารถใช้งานได้ทันที พดูคุยผ่านกระจกได้
- ล าโพงขนาด 3 วตัต์ มาพร้อมกบัระบบตัดเสียงรบกวน
- มสีวติช์ส าหรับควบคุมความดังของเสียง
- เสียงจากระบบมคีวามชัดเจน และเป็นธรรมชาติ
- การติดต้ังดูแลรักษาง่าย

รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ           11       83,500
11 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่            -   
12 ครุภัณฑ์โรงงาน

12.1 มอเตอร์เวยีนตะกอน - ขนาด 4 นิ้ว 5 hp ก าลังส่งความสูงสุด 3-20 เมตร ตัว 70,000 1       70,000 ใช้ทดแทนเวลาเคร่ืองประจ าการช ารุด 
- ปริมาณสูบ 0-1,200 ลิตร/นาที ก าลังไฟฟาู 3 เฟส 380-450 โวลล์ อยู่ในระหวา่งการส่งซ่อม 
- เมตร ปริมาณสูบ 0-1,200 ลิตร/นาที ระหวา่งการส่งซ่อมภายนอก
- ก าลังไฟฟาูสูงสุด 380-450 โวลล์

12.2 มอเตอร์สูบส่งน้ าเสีย - ขนาด 3 นิ้ว 5 hp ก าลังส่งความสูงสุด 3-20 เมตร ตัว 65,000 1       65,000 ใช้ทดแทนเวลาเคร่ืองประจ าการช ารุด 
- ปริมาณสูบ 0-1,200 ลิตร/นาที ก าลังไฟฟาู 3 เฟส 380-450 โวลล์ อยู่ในระหวา่งการส่งซ่อม 
- เมตร ปริมาณสูบ 0-1,200 ลิตร/นาที ระหวา่งการส่งซ่อมภายนอก
- ก าลังไฟฟาูสูงสุด 380-450 โวลล์

ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566
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เฉพาะ
12.3 ปัม้คลอรีน - อตัราการสูบจ่าย 7.2 ลิตร/นาที แรงดัน 80 บาร์ ตัว 6,000 1        6,000 ระบบเดิมเป็นการปรับระดับการหยด

- บาร์ ความแรงสูงดูด 5 เมตร ก าลังไฟฟาู คลอรีนด้วยมอื 
- 220-230 โวลล์ 50/60 hz ไมม่คีวามแมน่ย าตามมาตรฐาน 

มอืไมม่คีวามแมน่ย าตามมาตรฐาน

12.4 ปัม้สูบน้ าบาดาล - ก าลังมอเตอร์ 1.1 kv. ขนาด 1.5 hp ท่อน้ า ตัว 15,000 2       30,000 ใช้ทดแทนเวลาเคร่ืองประจ าการช ารุด 
- ออก ขนาด 1.5 นิ้ว ความลึกท่ีสูบน้ าได้ 80 เมตร อยู่ในระหวา่งการส่งซ่อม 
- ปริมาณน้ า 50 ลิตร/นาที ก าลังไฟฟาู 220 v. ระหวา่งการส่งซ่อมภายนอก

รวมค่าครุภัณฑ์โรงงาน             5     171,000
13 ครุภัณฑ์กีฬา 0
14 ครุภัณฑ์ดนตรี 0

         316   2,777,890

ล าดบั รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2566

ค าชี้แจงและเหตผุลความจ าเป็นหน่วย
นับ

แผนการใช้จา่ยเงินบ ารุงตน้ปี

ราคาตอ่หน่วย
จ านวน
หน่วย

จ านวนเงิน

รวมทัง้สิน้
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 



  
หน้า 46 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กจิกรรมท่ีขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
โครงการท่ี 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
กจิกรรมหลัก 1.1 : พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกบันโยบาย

(7)รวม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 1/40/2 1/40/2

งบฯ 100,000 100,000
เปูาฯ 165/3 55/1 55/1 55/1
งบฯ 70,000 20,800 24,500 24,700

3. โครงการเยี่ยมส ารวจต่ออายุการรับรองคุณภาพ งบฯ 256,000

เปูาฯ 1/30/1 1/30/1

งบฯ 12,800 12,800
เปูาฯ 1/100/2 1/100/2
งบฯ 100,000 100,000
เปูาฯ 1/100/2 1/100/2
งบฯ 143,200 143,200
เปูาฯ 1/30/1 1/30/1
งบฯ 30,000 30,000
เปูาฯ 120 120
งบฯ 40,000            40,000
เปูาฯ 160 160

งบฯ 200,000           200,000
เปูาฯ 182 182
งบฯ 400,000           400,000
เปูาฯ 182 182
งบฯ 200,000           200,000
เปูาฯ 10 10
งบฯ 20,000            20,000

6. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน

4 คน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

9. โครงการตรวจสอบความปลอดภัย 4 คร้ัง/คน/วนั
กลุ่มงานโครงสร้างพืน้ฐานส่ิงแวดล้อม

7. โครงการองค์กรสร้างสุข 4 คน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

8. โครงการพฤติกรรมบริการ 4 คร้ัง/คน/วนั
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

4. โครงการเยี่ยมส ารวจเฉพาะเร่ือง 4 คร้ัง/คน/วนั กลุ่มงานวชิาการ
งานพฒันาคุณภาพ

5. โครงการเสริมสร้างอาชีวอนามยัในการปฏิบัติงาน 4 คน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานวชิาการ
งานพฒันาคุณภาพ

   กจิกรรมท่ี 3 เยี่ยมส ารวจต่ออายุการรับรองคุณภาพซ้ า
 คร้ังท่ี 5

4 คร้ัง/คน/วนั กลุ่มงานวชิาการ
งานพฒันาคุณภาพ

   กจิกรรมท่ี 2 น าเสนอผลงานวชิาการ (วจิัย,CQI,
นวตักรรม)

4 คร้ัง/คน/วนั กลุ่มงานวชิาการ
งานพฒันาคุณภาพ

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2567

4 คร้ัง/คน/วนั
กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน

และโครงการ

 2. โครงการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ปุวยจิตเวช 1 คน/คร้ัง
กลุ่มงานกจิกรรมบ าบัด

   กจิกรรมท่ี 1 เตรียมความพร้อมเยี่ยมส ารวจต่ออายุ
การรับรองคุณภาพซ้ า คร้ังท่ี 5

4 คร้ัง/คน/วนั

แผนปฏบัิตกิารการใชจ้่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2566

(4)โครงการ / กิจกรรม

ยทุ
ธศ

าส
ตร์

หน
่วย

งา
น (6) หน่วย

นับ
เป้าฯ/   

งบฯ
(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดอืน

(9)หน่วยงานทีป่ฎิบัติ
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
  

ค่าใช้จ่ายโครงการ/กจิกรรมท่ีขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
โครงการท่ี 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
กจิกรรมหลัก 1.1 : พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกบันโยบาย

(7)รวม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบฯ 24,000            
เปูาฯ 50 50
งบฯ 6,000              6,000
เปูาฯ 1/100 50 50
งบฯ 12,000            6,000 6,000
เปูาฯ 50 50
งบฯ 6,000              6,000
เปูาฯ 50 50
งบฯ 6,000              6,000
เปูาฯ 20 20
งบฯ 4,000              4,000
เปูาฯ 184 184
งบฯ 80,000            80,000
เปูาฯ 2/60/2 1/30/1 1/30/1
งบฯ 20,000            10,000 10,000
งบฯ 165,000           กลุ่มภารกจิการพยาบาล
เปูาฯ 80 80
งบฯ 60,000            60,000
เปูาฯ 40 40
งบฯ 20,000            20,000
เปูาฯ 80 80
งบฯ 35,000            35,000
เปูาฯ 40 40
งบฯ 50,000            50,000
งบฯ 85,000            กลุ่มภารกจิการพยาบาล
เปูาฯ 40 40
งบฯ 65,000            65,000
เปูาฯ 40 40
งบฯ 20,000            20,000

    กจิกรรมท่ี 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศ
ทางการพยาบาล

1 คน
กลุ่มภารกจิการพยาบาล

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาแนวทางการบันทึกทางการพยาบาล
   กจิกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาแนว
ทางการบันทึกทางการพยาบาลผู้ปุวยจิตเวชรูปแบบ

1 คน
กลุ่มภารกจิการพยาบาล

   กจิกรรมท่ี 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันา
ศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลภาวะวกิฤตฉุกเฉิน

1 คน
กลุ่มภารกจิการพยาบาล

   กจิกรรมท่ี 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบ าบัด
ทางการพยาบาล

1 คน
กลุ่มภารกจิการพยาบาล

   กจิกรรมท่ี 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟืน้
คืนชีพ

1 คน
กลุ่มภารกจิการพยาบาล

   กจิกรรมท่ี 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแล
พยาบาลผู้ปุวยจิตเวชท่ีมโีรคและอาการทางกาย

1 คน
กลุ่มภารกจิการพยาบาล

13. โครงการพฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินของบุคลากร

4 คร้ัง/คน/วนั
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

14. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยจิตเวช

11. โครงการพฒันาแผนงาน Green & Clean Hospital 4 คน
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

12. โครงการการซ้อมแผนระงับอคัคีภัย 4 คน
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

    กจิกรรมท่ี 3 เฉลิมพระเกยีรติวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและวนัแม่

4 คน
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

    กจิกรรมท่ี 4 เฉลิมพระเกยีรติวนัพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหาภูมพิล 

4 คน
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

    กจิกรรมท่ี 1 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 

4 คน
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

    กจิกรรมท่ี 2 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว

4 คร้ัง/คน
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

10. โครงการจิตอาสาบ าเพญ็สาธารณประโยชน์และบ าเพญ็สาธารณกศุล

แผนปฏบัิตกิารการใชจ้่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2566

(4)โครงการ / กิจกรรม

ยทุ
ธศ

าส
ตร์

หน
่วย

งา
น (6) หน่วย

นับ
เป้าฯ/   

งบฯ
(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดอืน

(9)หน่วยงานทีป่ฎิบัติ
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กจิกรรมท่ีขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
โครงการท่ี 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
กจิกรรมหลัก 1.1 : พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกบันโยบาย

(7)รวม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 20 20
งบฯ 5,000              5,000
งบฯ 50,000 คณะกรรมการเคร่ืองมอืแพทย์
เปูาฯ 2/25/2 2/25/2
งบฯ 40,000            40,000
เปูาฯ 1/2/2 1/2/2
งบฯ 10,000            10,000
เปูาฯ 1/35/2 1/35/2
งบฯ 30,000            30,000
เปูาฯ 1/160/2 1/160/2
งบฯ 50,000            50,000

งบฯ
           191,000

กลุ่มภารกจิสนับสนุน
และพฒันาเครือข่ายบริการ

เปูาฯ 1/4/15 1/4/3 1/4/3 1/4/3 1/4/3 1/4/3
งบฯ 51,000            2,100 12,100 12,600 12,100 12,100
เปูาฯ 1/20/5 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1 1/20/1
งบฯ 90,000            19,840 17,540 17,540 17,540 17,540
เปูาฯ 1 1
งบฯ 50,000            50,000
เปูาฯ 2/20/2 1/10/1 1/10/1
งบฯ 25,000            5,000 20,000
เปูาฯ 100/2 100/2
งบฯ 249,000           249,000

2,300,000         - 117,600 400,040 494,140 139,640 567,600 36,800 62,100 23,540 203,540 255,000 - 

23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันาระบบบริการ
การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

1 คน/คร้ัง กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการ

รวม

กจิกรรมท่ี 3  ผลิตส่ือความรู้การปูองกนัการฆ่าตัวตาย 3 คร้ัง กลุ่มภารกจิสนับสนุน
และพฒันาเครือข่ายบริการ

21. โครงการตรวจปรเมนิทางห้องปฏิบัติการแพทย์โดย
กระทรวงสาธารณสุข

3 คร้ัง/คน/วนั กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และรังสีวทิยา

กจิกรรม 1 สอบสวนโรคการกระท ารุนแรงต่อตนเองกรณี 
เสียชีวติ psychological autopsy

3 คร้ัง/คน/วนั กลุ่มภารกจิสนับสนุน
และพฒันาเครือข่ายบริการ

กจิกรรมท่ี 2 พฒันาแกนน าเพือ่นช่วยเพือ่นเพือ่ปูองกนั
การกระท ารุนแรงต่อตนเองในสถานศึกษา

3 คร้ัง/คน/วนั กลุ่มภารกจิสนับสนุน
และพฒันาเครือข่ายบริการ

19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรด้านการใช้โปรแกรมบริหารความเส่ียง

1 คร้ัง/คน/วนั
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RM)

20.โครงการค้นหา เฝูาะวงั และปูองกนัการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพท่ี 6

   กจิกรรมท่ี 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิการส าหรับช่างเทคนิคใน
การบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืแพทย์

1 คร้ัง/คน/วนั
คณะกรรมการเคร่ืองมอืแพทย์

18. โครงการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืแพทย์
ปีงบประมาณ 2566

1 คร้ัง/คน/วนั
คณะกรรมการเคร่ืองมอืแพทย์

คณะกรรมการเคร่ืองมอืแพทย์

16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์การส่ง
ต่อผู้ปุวยจิตเวชฉุกเฉินในจังหวดัสระแกว้

1 คน  - งานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน
และส่งต่อ

17. โครงการสร้างความรู้และทักษาแกบุ่คลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษา
   กจิกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมอืแพทย์เชิงปูองกนั

1 คร้ัง/คน/วนั

แผนปฏบัิตกิารการใชจ้่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2566
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพ่ือเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน จ านวน 60,000 บาท  

แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
โครงการท่ี 1 โครงการเสริมสร้างพฒันาการเด็กปฐมวยั
กจิกรรมหลักท่ี 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวยัเด็ก
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวถิีชีวติใหมเ่พือ่เสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แกป่ระชาชน จ านวน 60,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 1/30/2 1/30/2
งบฯ 50,000.00 50000

เปูาฯ 1/20/2 1/20/2
งบฯ 10000.00 10000

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 10,000.00 0.00 0.00

(10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ

กลุ่มภารกจิการพยาบาล
งานการพยาบาลจิตเวช
เด็กและวยัรุ่น

กลุ่มภารกจิการพยาบาล
งานการพยาบาลจิตเวช
เด็กและวยัรุ่น

แผนปฏิบัตกิารงบประมาณ การด าเนินงานปกต ิประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครั้งที ่2(7) หน่วยนับเป้าฯ/งบฯ

1. โครงการอบรมฟืน้ฟทัูกษะการบันทึก
ข้อมลูและทักษะการกระตุ้นพฒันาการ ด้วย
 TEDA4 I และติดตามการด าเนินงานในเขต
สุขภาพท่ี 6

คร้ัง/คน/วนั

2. กจิกรรมติดตามการด าเนินงานการดูแล
เด็กพฒันาการล่าช้า ในเขตสุขภาพท่ี 6

คร้ัง/คน/วนั

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน
(8) รวม จัดสรรครั้งที ่1

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส



  
หน้า 50 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการที่ 3 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยท างาน 
กิจกรรมหลักที่ 3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยท างาน 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพ่ือเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 1/20/1 1/20/1
งบฯ 10,000.00 10,000

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2(7) หน่วยนับเป้าฯ/งบฯ
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน

(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1

% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส

(10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

1.โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตในวถิีชีวติใหมเ่พือ่เสริมสร้าง
พลังใจ (Resilience) แกป่ระชาชน ใน
ภาวะวกิฤต

คร้ัง/คน/วนั

รวมงบประมาณ



  
หน้า 51 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จ านวน 150,000 บาท 

 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 2/200/2 1/200/2
งบฯ 100,000.00 100,000

เปูาฯ 1/20/2 1/20/2
งบฯ 50,000.00 50,000

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ

กลุ่มภารกจิการพยาบาล
งานการพยาบาลจิตเวช
เด็กและวยัรุ่น

กลุ่มภารกจิการพยาบาล
งานการพยาบาลจิตเวช
เด็กและวยัรุ่น

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2(7) หน่วยนับเป้าฯ/งบฯ

1. คัดกรองและช่วยเหลือผู้ปุวยทีม่ปีัญหา
สุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวยัรุ่นให้เข้าถึง
บริการสุขภาพจิตทีไ่ด้มาตรฐาน ในจัด
หวดัสระแกว้

คร้ัง

2. โครงการพฒันาศักยภาพสหวชิาชีพ
เพือ่ให้ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ใน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแกว้ราชนครินทร์

คร้ัง/คน/วนั

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน
(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส



  
หน้า 52 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย จ านวน 125,000 บาท 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 5/100/5 5/100/5
งบฯ 125,000.00 125,000

125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส

โครงการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพจิต
ครบวงจรด้วยกลไกทางกฏหมาย

คร้ัง/คน/วนั

รวมงบประมาณ

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2(7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน

(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ



  
หน้า 53 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  จ านวน 60,000 บาท 

 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ
งบฯ 0.00

เปูาฯ 1/30/1 1/30/1
งบฯ 28000.00 28000

เปูาฯ 4/50/1 4/50/1
งบฯ 32,000.00 32000

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มภารกจิบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มภารกจิบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครั้งที ่2

คร้ัง/คน/วนั

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน
(8) รวม จัดสรรครั้งที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ(7) หน่วยนับเป้าฯ/งบฯ

1.โครงการพฒันาระบบการดูแลฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนพกิารทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมสู่การมงีานท า

คร้ัง/คน/วนั

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพฒันาระบบการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทางสังคมและอาชีพคนพกิารทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม สติปัญญา และออทิสติก 
สู่การมงีานท า

คร้ัง/คน/วนั

กจิกรรมท่ี 2 การฟืน้ฟสูมรรถภาพทาง
สังคมและเตรียมความพร้อมสู่การมงีาน
ท าของคนพกิารทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
สติปัญญา และออทิสติก

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส



  
หน้า 54 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย   จ านวน 50,000 บาท 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 1/81/1 1/81/1
งบฯ 48,000.00 48,000

เปูาฯ 1/120/1 1/120/1
งบฯ 2000.00 2,000

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มอืการ
ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ
วกิฤต เขตสุขภาพที ่6

คร้ัง/คน/วนั

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันา
ศักยภาพผู้รับผิดชอบ MCATT เพือ่ใช้
ฐานข้อมลูเฝูาระวงัวกิฤตสุขภาพจิต 
(Crisis Mental Surveillance : CMS 
ผ่านระบบออนไลน์

คร้ัง/คน/วนั

รวมงบประมาณ

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2(7) หน่วยนับเป้าฯ/งบฯ
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน

(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ



  
หน้า 55 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังปุวยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)  จ านวน 45,000 บาท 

 

 

  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 5/100/5 5/100/5
งบฯ 45,000.00 45,000

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการดูแล
ผู้ต้องขัง ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชใน
เรือนจ า

คร้ัง/คน/วนั

รวมงบประมาณ

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2(7) หน่วยนับเป้าฯ/งบฯ
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน

(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ



  
หน้า 56 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายส าหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย  จ านวน 60,000 บาท 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 5/108/5 1/24/1 1/21/1 1/16/1 1/23/1 1/24/1
งบฯ

60,000.00

8,750.00 13,540.00 12,840.00 10,220.00 14,650.00 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750.00 13,540.00 0.00 12,840.00 10,220.00 14,650.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส

กจิกรรม พฒันาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในการ ค้นหา คัดกรองผู้มี
ปัญหาการด่ืมสุราและเส่ียงต่อการฆ่าตัว
ตาย

คร้ัง/คน/วนั

รวมงบประมาณ

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2(7) หน่วยนับเป้าฯ/งบฯ
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน

(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ



  
หน้า 57 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)  จ านวน 175,000 บาท 

 

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

เปูาฯ 5/95/5 5/95/5
งบฯ 67,940.00 67,940

เปูาฯ 5/91/5 5/91/5
งบฯ 68,160.00 68,160

เปูาฯ 1/100/2 1/100/2
งบฯ 38,900.00 38,900

175,000.00 0.00 0.00 0.00 67,940.00 0.00 38,900.00 0.00 68,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

กลุ่มภารกจิสนับสนุนและ
พฒันาเครือข่ายบริการ

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครั้งที ่2

คร้ัง/คน/วนั

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน
(8) รวม จัดสรรครั้งที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ(7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจงการขับเคล่ือน
นโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิต
เวช เขตสุขภาพท่ี 6

คร้ัง/คน/วนั

กจิกรรมท่ี 2 อบรมให้ความรู้การดูแล
รักษาผู้ปุวยจิตเวชและยาจิตเวชแก่
บุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ(PCU)

คร้ัง/คน/วนั

กจิกรรมท่ี 3 อบรมและพฒันาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยจิตเวชใน
ภาวะฉุกเฉินและการส่งต่อ

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส



  
หน้า 58 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)  
  "ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566"  จ านวน 142,400 บาท 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ
งบฯ 0.00

เปูาฯ 1/11/1
งบฯ 2400.00 2,400

เปูาฯ 1/12/4
งบฯ 30,000.00 30,000

เปูาฯ 2/24/10 1/12/5 1/12/5
งบฯ 105,000.00 52,500 52,500
เปูาฯ 1/11/2
งบฯ 5000.00 5000

142,400.00 0.00 0.00 32,400.00 52,500.00 52,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน
(8) รวม จัดสรรครั้งที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติจดัสรรครั้งที ่2

1. การส ารวจระบาดวทิยาสุขภาพจิตของคน
ไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 จังหวดัชลบุรี

คร้ัง/คน/วนั

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมเกบ็ข้อมลู
ภาคสนามกอ่นลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมลู

คร้ัง/คน/วนั

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ

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

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส

1.2 การเตรียมการสุ่มครัวเรือน แจงนับ
ครัวเรือน และสุ่มตัวอย่าง

1.3 การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม คร้ัง/คน/วนั

1.4 สรุปผลรวบรวมข้อมลูระบาดวทิยา คร้ัง/คน/วนั

คร้ัง/คน/วนั



  
หน้า 59 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ 
ค่าใช้จ่ายในการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ   
  "ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566"  จ านวน 81,100 บาท 

  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ
งบฯ 0.00

เปูาฯ 1/12/3
งบฯ 25000.00 25,000   

เปูาฯ 1/12/5
งบฯ 56,100.00 56,100   

81,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 56,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2

คร้ัง/คน/วนั

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน
(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ(7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ

1. การส ารวจระบาดวทิยาสุขภาพจิต
ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 
จังหวดันครนายก

คร้ัง/คน/วนั

1.1 การเตรียมการสุ่มครัวเรือน แจงนับ
ครัวเรือน และสุ่มตัวอย่าง

คร้ัง/คน/วนั

1.2 การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส



  
หน้า 60 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 

แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
โครงการที่ 2 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการปูองกัน บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูจากปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ปุวยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด  จ านวน 52,800 บาท 
 
 
  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ 110 55 55
งบฯ 52,800.00 26400 26400

52,800.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

แผนงาน
และโครงการ

ติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษายาเสพติด

คน

(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน
(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2(7) หน่วยนับเป้าฯ/งบฯ (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส



  
หน้า 61 

 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ การด าเนินงานปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ 
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบการดูแล ฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ  จ านวน 120,000 บาท 
 
  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปูาฯ
งบฯ 0.00

เปูาฯ 1/7/1
งบฯ 3000.00 3,000   

เปูาฯ 1/35/2
งบฯ 100,000.00 100,000   

เปูาฯ 5/5/5
งบฯ 17,000.00 17,000   

120,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100,000.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. โครงการการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง
จนดีขึน้

คร้ัง/คน/วนั

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชีแ้จงแนวทางการ
ด าเนินงานตัวชีว้ดั

คร้ัง/คน/วนั

คร้ัง/คน/วนั

(6) โครงการ/กิจกรรม จดัสรรครัง้ที ่2(7) หน่วยนับ เป้าฯ/งบฯ
(9) เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน

(8) รวม จดัสรรครัง้ที ่1 (10) หน่วยงานทีป่ฏิบัติ

กลุ่มภารกจิการพยาบาล

กลุ่มภารกจิการพยาบาล

กลุ่มภารกจิการพยาบาล

กลุ่มภารกจิการพยาบาล

1.2 อบรมให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขในการ
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง

1.3 นิเทศติดตามการด าเนินงานเปิดบริการคลินิก
ในพืน้ทีน่ าร่อง

คร้ัง/คน/วนั

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส
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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/ค่าเปูาหมาย ผลการด าเนินการ 
  
  
  

 
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ 

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

7. วัน/เวลา/สถานที่ด าเนินงานโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
8.1  บุคลากร  
   8.1.1 จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามแผนที่ก าหนด............คน (ไม่ร่วมวิทยากรและคณะท างาน)   
           - ผู้เข้าร่วมจริงจ านวน...............คน  
           - คณะท างาน................คน 
           - วิทยากร........................คน 
   8.1.2 จ านวนกลุ่มเปูาหมายไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จ านวน............คน (ไม่ร่วมวิทยากรและคณะท างาน) 
           เนื่องจาก.…………………………………………………………………………………………………................................... 
 
8.2 งบประมาณ    
       เงินงบประมาณจากแผนการใช้จ่าย 
         เงินบ ารุงโรงพยาบาล    เงินงบประมาณกรม   เงินนอกงบประมาณ 
    - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผน จ านวน ...................................บาท 
   - ขออนุมัติใช้เงินจ านวน............................บาท 
       กรณีใช้งบประมาณมากกว่า 1 โครงการ รวมงบประมาณ..................................บาท 
  1. โครงการ........................................................................... งบประมาณ..................บาท  
      “เงินงบประมาณจากแผนการใช้จ่าย.................................” 

2. โครงการ........................................................................... งบประมาณ..................บาท  
     “เงินงบประมาณจากแผนการใช้จ่าย.................................” 
       สรุปงบประมาณที่จ่ายจริง..........................................................บาท 

  ตามแผน   
  ไม่ตามแผน 

                   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  เปูาหมาย 
  บรรลุตามเปูาหมายทุกประการ  
  บรรลุบางเปูาหมาย คือ ข้อ  …………………………………………………………………………………………………………... 
  ไม่บรรลุตามเปูาหมาย คือข้อ ....................................................................................................................... 
  เนื่องจาก...................................................................................................... .................................................. 

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

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

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

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

14. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                   ลงชื่อ.................................................... 
                                                     (                                         ) 
                                                                ผู้รายงานโครงการ 

 

       ลงชื่อ....................................................                                              ลงชื่อ.....................................................  
                (  นายวฒันา  ภแูก้ว    )                                                            (   นางสาววิภาวดี มนตรี    ) 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ)                                          (หวัหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี) 
                      ผู้ตรวจสอบที่ 1                                                                         ผู้ตรวจสอบที่ 2 
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ค าอธิบายการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2566 

หัวข้อการเขียนโครงการ ค าอธิบาย 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการฯ ที่ด าเนนิการ, 1 โครงการมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อโครงการต่อด้วยชื่อกิจกรรม    

2. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ หน่วยงานที่เป็นผู้รับผดิชอบหลกั ในการบริหารโครงการในภาพรวม 

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

4. วัตถุประสงค ์ สิ่งที่คาดวา่จะเกิดผลต่อกลุ่มเปาูหมายของโครงการทันที  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. กลุ่มเปูาหมาย 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 2566 

ประเด็น ค าอธิบาย 

1. ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2566 

2. ประเภทของแผนปฏิบัติการ ที่มีการปรับแผน ระบุชื่อประเภทของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2566 ที่เสนอขออนุมัติปรับแผนฯ เช่น 
- การใช้จ่ายแผนเงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ......... / - การใช้จ่ายแผนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ........ 

รายการเดิม (ตามเอกสารแผนปฏิบัติการในเล่มหนังสือแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 25656) 

3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เดิม) ตามท่ีระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2566 

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

ค่าเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น 1 ครั้ง/50 คน/2 วัน 1,000 เล่ม 2 เรื่อง 500 ฉบับ 
ฯลฯ ตามท่ีระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งระบุระยะเวลาด าเนินการ เช่น มกราคม 2566 เป็นต้น 

5. งบประมาณ (บาท) งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2566 

รายการหลังปรับแผน 

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

7. เปูาหมายการด าเนินงานตามแผน ค่าเปูาหมายของโครงการ/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 2566 (ตามแผนฯ ที่ปรับใหม่)  

ประเด็น ค าอธิบาย 

9. งบประมาณ (บาท) งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะด าเนินการและใช้จ่าย (ตามแผนฯ ที่ปรับใหม่) 
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รายละเอียดการขออนุมัติปรับแผนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

10. รายการหลังปรับแผนใช้งบประมาณ 
จาก.... 

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

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

12. ผู้จัดท าข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการฯ ระบุชื่อ/นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้จัดท าข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการจัดท าโครงการ 
 
1. การท าโครงการ 
1.1 เขียนโครงการตามแบบฟอร์มที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯก าหนด 
 1.2 ก่อนเสนอโครงการ ต้องผ่านการตรวจโครงการจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มงานการเงินและบัญชี โดยมีรายเซ็นจากผู้ตรวจสอบโครงการ  
  1.3 ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือตรวจสอบและเก็บข้อมูล  
 1.4 หากมีแผนการจัดโครงการไม่ทันตามแผนที่ระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการ ต้องท าหนังสือขอปรับแผนก่อนการจัดโครงการทุกครั้ง  
 1.5 หากต้องการจัดโครงการก่อนแผนที่ระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการ ต้องท าหนังสือขอปรับแผนก่อนขออนุมัติโครงการทุกครั้ง 
2. การสรุปโครงการ 
 2.1 เอกสารแนบการสรุปโครงการ ต้องเป็นไปตามระเบียนทางกลุ่มงานการเงินและบัญชีก าหนด 
 2.2 แนบแบบรายงานโครงการ จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ (แนบตัวจริงกับโครงการส่งกลุ่มงานการเงินและบัญชีและส าเนาส่งที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) 
  2.3 ส าเนาหนังสือปรับแผนแนบในการสรุปโครงการและส าเนาส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯทุกครั้งที่มีการปรับแผน เพื่อใช้ปรับแผนในภาพรวมต่อไป (กรณีท่ีโครงการมีการ
ปรับแผน) 
  2.4 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการหรือโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ด าเนินโครงการจัดท าหนังสือปรับแผนคืนเงินงบประมาณ กรณีที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ส่งให้
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อใช้ในการปรับแผนใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป 
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