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วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต 
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข 

พันธกิจกรม 
 1. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ 
3. พัฒนากลไกการด าเนินงานสุขภาพจิตเพื่อก าหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ 

ค่านิยมสุขภาพจิต 

 M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ หมายถึง การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการโดยยึด
มั่นในประโยชน์ส่วนรวม 

 E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค หมายถึง การท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และการปฏิบัติงาน
ด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 N - Network สัมพันธ์เครือข่าย หมายถึง การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับเครือข่าย ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและมีความสุข 

 T - Teamwork ท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจ และกาย บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก 
ความเข้าใจ การให้อภัย และ การมีส่วนร่วม 

 A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยยึด 
หลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน 

 L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 
o เป้าประสงค์ 1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช  
o เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
o เป้าประสงค์ 2.2 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 
o เป้าประสงค์ 3.1 ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
o เป้าประสงค์ 4.1 กรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

นโยบายกรมสุขภาพจิต 

 นโยบายที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 
o 1.1 เด็กปฐมวัย เน้นการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ทั้งในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการ และเด็กที่มี

พัฒนาการล่าช้า 
o 1.2 วัยเรียน เน้นการเฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ 
o 1.3 วัยรุ่น เน้นการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
o 1.4 วัยท างาน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต 
o 1.5 วัยสูงอายุ เน้นการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และโรคสมองเสื่อม 
o 1.6 คนพิการ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติกให้ได้รับการฟ้ืนฟูด้านสุขภาพและสัง คมตาม

กฎหมาย และคนพิการทางกายให้ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ 
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 นโยบายที่ 2 : การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
o 2.1 พัฒนาการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เน้นการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยผ่านกลไกระบบสุขภาพระดับอ าเภออย่างต่อ เนื่อง 

พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชนลงสู่ต าบลจัดการสุขภาพ 
o 2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและ

ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ทั้งจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพ 
o 2.3 พัฒนาระบบการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยกลไกทางกฎหมาย เน้นการผลักดัน และติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ให้มี

ประสิทธิภาพ 
o 2.4 พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ เพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่ส าคัญขอ งประเทศ 

เน้นการยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ ตลอดจนการพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง 
ยุ่งยาก ซับซ้อน 

o 2.5 พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เน้นการดูแลและเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องจนหมดความเสี่ยง 
o 2.6 พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เน้นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ พัฒนาการแลกเปลี่ย น

เรียนรู้วิชาการด้านสุขภาพจิตชุมชนกับเครือข่ายนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 นโยบายที่ 3 : การพัฒนากลไกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปัญหาสุขภาพจิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
(Mental Health Literacy) และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต 

 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้ความส าคัญกับการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการด าเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร ์และโครงสร้าง 
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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วิสัยทัศน์หน่วยงาน 
เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นน าด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับประเทศ ที่มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นภายในปี พ.ศ. 2564 

พันธกิจหน่วยงาน  

 ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กท่ียุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการด าเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่น 

 เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขท่ีมีระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
ค่านิยมหน่วยงาน 

 บริการด้วยหัวใจ (Heart) 

 ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ (Head) 

 มุ่งม่ันสามัคคี (Hand) 

 มีจิตสาธารณะ (for Humanity) 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

 พัฒนาบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Super specialist service) 

 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service plan) 

 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นระดับประเทศ (Excellence center) 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
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กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

กลุ่มภารกิจบริการจติเวชและสขุภาพจิต 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรพยำบำล 

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

 

กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

 

กลุ่มงำนนิเทศติดตำมงำน

สุขภำพจิตในเขตสขุภำพ 

กลุ่มงำนพัฒนำศกัยภำพเครือข่ำย ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ฝ่ำยกำรเงนิและบัญช ี

ฝ่ำยพัสด ุ

ฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนกำรแพทย์ 

กลุ่มงำนกำรศึกษำพเิศษ 

กลุ่มงำนเวชระเบียน 

กลุ่มงำนเวชกรรมฟืน้ฟ ู

กลุ่มงำนเภสัชกรรม 

กลุ่มงำนจิตวทิยำ 

กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ 

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก

และกำรพยำบำลจิตเวชฉกุเฉิน 

งำนพัฒนำคณุภำพบรกิำรและ

มำตรฐำนทำงกำรพยำบำล 

กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำทำงกำร

พยำบำลจิตเวชสู่ควำมเป็นเลิศ 

กลุ่มงำนกำรพยำบำลสุขภำพจิต

และจิตเวชชมุชน 

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 

กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ 

กลุ่มงำนฝึกอบรม 

กลุ่มงำนพัฒนำคณุภำพ

บริกำรและมำตรฐำน 

นางสุดารตัน์ ยอดประทุม 

รองผู้อ านวยการกลุ่มการพยาบาล 

นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติงานฝ่าย/กลุ่มงาน 
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กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวสงกรานต์  แก้วศิริ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

งานสารบรรณ 
นางปาริชาติ  เพ็ชรค า 

หัวหน้างาน 

งานเลขานุการ 
นางปาริชาต  เพ็ชรค า 

หัวหน้างาน 

 

งานยานพาหนะ 

นายสมเพ็ชร  กลางเภา 
หัวหน้างาน 

งานอาคารและสถานที่ 
นายสมเพ็ชร  กลางเภา 

หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  

1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา 

2. นายช่างเทคนิค  2 อัตรา 

3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 

4. พนักงานบริการ  1 อัตรา  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ด าเนินงานสารบรรณของสถาบัน ตั้งแต่รับ-ส่ง หนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ ให้ค าแนะน าหน่วยงาน  ในการร่างหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือราชการที่ร่างจากหน่วยงานก่อนให้ผู้อ านวยการอนุมัติออกหนังสือ ถ่ายเอกสารแจกจ่ายหนังสือแก่หน่วยงานต่างๆ จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการ การยืม และ
การท าลายเอกสารราชการ ประสานงานจัดประชุมสถาบันประจ าเดือน 

2. ด าเนินงานเลขานุการผู้อ านวยการ และเลขานุการองค์กรแพทย์  
3. ด าเนินงานเกี่ยวกับยานพาหนะ ให้บริการสนับสนุนยานพาหนะแก่ฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายในสถาบัน 

4. ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ การดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ดูแลสภาพแวดล้อม และการ
รักษาความปลอดภัยภายในสถาบัน  

 

เจตจ านง  
มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม ปลอดภัย ใส่ใจบริการ  มีมาตรฐาน   

กลวิธีด าเนินงาน  
1. ปฏิบัติงานตามเอกสารระบบคุณภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบการท างานและเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัดกรม 
1. ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
- 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละความผิดพลาดของการจัดส่งหนังสือ      เป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านสารบรรณ  เป้าหมาย ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของจ านวนยานพาหนะที่มีความพร้อมในการใช้งาน    เป้าหมาย ร้อยละ 100 
4. ร้อยละของจ านวนเรื่องแจ้งซ่อมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  เป้าหมาย ร้อยละ 100 
5. ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องประชุมและสถานที่    เป้าหมาย ร้อยละ 90 
6. ร้อยละผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยทันเวลา ทุกครั้งที่ใช้บริการยานพาหนะ  เป้าหมาย ร้อยละ 100 
7. จ านวนครั้งของทรัพย์สินของสถาบันสูญหาย     เป้าหมาย 0 ครั้ง 
8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารทั่วไป เป้าหมาย ระดับ 3 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI/ R2R/ วิจัย/ นวัตกรรม/ 

บทความวิชาการ/ เรื่องเล่าเร้าพลัง/ องค์ความรู้ ของหน่วยงาน   เป้าหมาย ระดับ 5 
10. ร้อยละของการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส      เป้าหมาย ร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายบริหารทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ส าหรับงานปกติ ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร์ 

สถาบันข้อที ่

1.งานสารบรรณ 4 4  -             

1.1 รับ-ส่ง หนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์   3720              

1.2 คัดแยกหนังสือ   3360              

1.3 เกษียนหนังสือ   3120              

1.4 จัดแฟ้มเสนอ   3960              

1.5 ร่าง-พิมพ์ หนังสือ   240              

1.6 ตรวจทานหนังสือ   5280              

1.7 จัดเก็บหนังสือ   5280              

1.8 ส่งไปรษณีย ์   3600              

1.9 แจกจ่ายหนังสือ   5280              

1.10 สรุปการใช้โทรศัพท์ส่วนกลางเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการ   12              

1.11 สรุปการใช้ห้องประชุมประจ าเดือน   12              

1.12 สรุปการปฏิบตัิงานของพนักงานท าความสะอาดประจ าเดือน   12              

1.13 อบรมให้ความรู้งานสารบรรณแก่บุคลากร   2              
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร์ 

สถาบันข้อที ่

2.งานเลขาผู้อ านวยการ 4 4  -             

2.1 ตารางนัดหมาย ผอ.   96               

2.2 ขออนุมัติเดินทาง-เบิกค่าเดินทางไปราชการ   72               

2.3 ประสานภายใน-นอก   792               

2.4 จัดรับรองแขกบุคคลภายนอก   60               

3.งานยานพาหนะ 4 4  -             

3.1 จัดรถยนต์ส่วนกลางให้บริการ   1,320               

3.2 ต่อใบอนุญาตรถยนต ์   1               

3.2 บ ารุงรักษา   12               

3.3 สรุปการปฏบิัติงานประจ าเดือน   12               

3.4 น ารถยนต์เข้าศูนย์บริการซ่อมรถ   2               

4.งานอาคารและสถานที ่ 4 4  273,000             

4.1 ส ารวจทางกายภาพของอาคารสถานท่ี   2               

4.2 จัดท าแผนบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค   2 274,800             

4.3 กิจกรรม 5 ส.   12              

4.4 ฉีดพ่นยุงลาย (1ปี/ครั้ง)   1 3,000             

4.5 ตรวจสอบโครงสรา้งอาคาร (1ปี/ครั้ง)   1 1,800             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร์ 

สถาบันข้อที ่

4.6 ตรวจสอบระบบเครื่องก าหนดไฟฟ้า (ทุกเดือน)   12              

4.7 ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (6เดือน/ครั้ง)   2              
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 



21 
 

                                                                   

โครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นางสาวกุสุมาวดี  ค าเกลี้ยง 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

นางสาวสงกรานต์  แก้วศิริ 

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

นายศุภมิตร  จึงธีรกุล 

งานสรรหา 

 

นางนวพร  เครือแก้ว 

งานธ ารงรักษาบุคลากร 
นางนวพร  เครือแก้ว 

งานพัฒนาบุคลากร 

นายศุภมิตร  จึงธีรกุล 

งานการพ้นสภาพบุคลากร 
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อัตราก าลัง  

1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา 

2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. งานสรรหา 

1) ด าเนินวางแผนการบริหารจัดการอัตราก าลัง 

2) ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะตรงกับความต้องการของสถาบัน 

2. งานธ ารงรักษาบุคลากร 

1) รักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับความเป็นธรรมและการดูแลคุ้มครองที่ดี มีความสุขและมั่นคงในอาชีพ 

3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

4) เสริมสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรเพ่ือให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

3. งานพัฒนาบุคลากร 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ได้พัฒนาศักยภาพของตนโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี 

การสื่อสาร และการวิจัย เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

4. การพ้นสภาพ 

1) การด าเนินการ ขอโอน ย้าย ลาออก การพ้นจากงานเพราะเจ็บป่วย การถึงแก่กรรม การเกษียณอายุราชการ และงานวินัย ของบุคลากร 
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เจตจ านง  
รวดเร็ว  ใส่ใจ  ไดม้าตรฐาน   

กลวิธีด าเนินงาน  
1. ปฏิบัติงานตามเอกสารระบบคุณภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบการท างานและเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดกรม 
1. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับของทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์          เป้าหมาย ร้อยละ 85 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยความสุขเทียบเท่าหรือมากกว่าคนทั่วไป      เป้าหมาย ร้อยละ 80 
3. คะแนนเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร         เป้าหมาย คะแนน > 5.26 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. ระยะเวลาในการด าเนินการสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ        เป้าหมาย  65  วัน 
2. ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติใน ก.พ. 7       เป้าหมาย 15 วัน 
3. ร้อยละของการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส          เป้าหมาย ร้อยละ 90  
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารทั่วไป     เป้าหมาย ระดับ 3 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI/ R2R/ วิจัย/ นวัตกรรม/ บทความวิชาการ/ เรื่องเล่าเร้าพลัง/ 

องค์ความรู้ ของหน่วยงาน            เป้าหมาย ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  2561 

☑ ส าหรับงานปกติ  □ ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารบคุคล 4 4 12 ครั้ง -             

2.ประชุมคณะกรรมการ FTE 4 4 2 ครั้ง -             

3.ประชุมคณะกรรมการ P4P 4 4 2 ครั้ง -             

4.กิจกรรมประเมินความสุข/ผูกพัน/จริยธรรม 4 4 2 ครั้ง -             

5.การรายงานตัวช้ีวัดส าคญัด้านทรัพยากรบุคคล 4 4 2 ครั้ง -             

6.ประเมินการปฏิบตัิราชการครั้งที่ 1 และ 2 4 4 2 ครั้ง -             

7.แผนการลาศึกษาต่อ 4 4 1 ครั้ง -             

8.แผนพัฒนาบุคลากร 4 4 1 ครั้ง -             

9.การขอเครื่องราชย ์ 4 4 1 ครั้ง -             

10.บ าเหน็จ-บ านาญ สมาชิก กบข. ฌอส. 4 4 5 ครั้ง -             

11.การเลื่อนระดับสูงขึ้น/ขอรับเงินประจ าต าแหน่ง 4 4 2 ครั้ง -             

12.การบันทึกข้อมูลและจัดท าแฟม้ประวัติ ระบบ DPIS 4 4 12 ครั้ง -             

13.ข้าราชการดีเด่น 4 4 1 ครั้ง -             

14.ค่าตอบแทนประจ าเดือน ไม่ท าเวช/จิตแพทย/์พ.ต.ส./พกส./ลจค 4 4 12 ครั้ง -             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

15.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 4 1 ครั้ง -             

16.จัดท ารายงานสรุปการมาปฏิบตัิงานประจ าเดือน/ปี ของบุคลากร 4 4 12 ครั้ง -             

17.การปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง 4 4 1 ครั้ง -             

18.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทุกประเภท 4 4 2 ครั้ง -             

19.วินัยและนิติการ 4 4 2 ครั้ง -             

20.ข้าราชการขอโอน/ย้าย ไป-มา ยืมตัว ไป-มา 4 4 2 ครั้ง -             

21.การสรรหา สญัญาจา้ง ปฐมนิเทศ 4 4 12 เดือน -             

22.การทดลองงาน 4 4 12 เดือน -             
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายการเงินและบัญช ี
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หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
นางธัญญลักษณ์ สุดโต 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นางสาวกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

งานรับเงินรายได้และเรียกเก็บ 
 

หัวหน้างาน 
 นางสาวกานต์พิชชา แสงดารากุล 
     นางสาวอารยา       ปาหนองแปน 

 

 งานบัญชี 

หัวหน้างาน 
นางธัญญลักษณ์ สุดโต 

 
 

งานเบิกจ่ายเงินและงานธุรการ 
 

หัวหน้างาน 
    นางสาวปรียาภัทร แสงหาชัย 
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อัตราก าลัง  
1. นักวิชาการเงินและบัญชี  3 อัตรา 
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา 

  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
งานธุรการ 

1. รับส่งเอกสารภายในและภายนอกหน่วยงาน 
2. ประสานงานระหว่างฝ่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
3. การพิมพ์เอกสารภายในและภายนอกหน่วยงาน 

งานรับเงินรายได้และเรียกเก็บ 
1. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย โดยแยกเป็นสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท ในจังหวัด ต่างจังหวัด ผู้พิการ ช าระเงินเอง และเบิกต้นสังกัด ก่อนการเรียกเก็บ 
2. รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลประจ าวัน ปิดบัญชีประจ าวัน น าส่งรายได้ค่ารักษาพยาบาล ตรวจนับเงินประจ าวัน 
3. เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไปยัง สสจ และ สปสช 
4. จัดท าเอกสารการเรียกเก็บรวบรวมเป็นยอดลูกหนี้ประจ าวันส่งงานบัญชี และตรวจสอบยอดเงินโอนจากลูกหนี้ส่งงานบัญชี 
5. วิเคราะห์ลูกหนี้ค่ารักษา 
6. ควบคุมลูกหนี้ค่ารักษาตั้งแต่บันทึกทะเบียนคุม ตัดยอดช าระหนี้ ตัดยอดจ าหน่ายหนี้สูญ 
7. รับเงิน – ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน และลูกหนี้ค่ารักษา 
8. รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิราชการ, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคมในเครือข่าย, และสิทธิ อปท. ส่งไปเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
9. รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคมและสิทธิต้นสังกัดอ่ืน ส่งไปเรียกเก็บเงินตามท่ีระบุในบัตร 
10. จัดท าหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินลูกหนี้ค่ารักษา แจ้งหนี้ไปยังต้นสังกัดของลูกหนี้และท าหนังสือตอบรับ 
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งานเบิกจ่าย 
1. วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาล 
2. จดัท าแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี 
3. ร่วมจัดท าค าของบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี รวมถึงการปรับแผนรอบ 6 เดือน 
4. ควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายของโรงพยาบาล 
5. ให้ค าปรึกษาด้านการเบิกเงิน ยืมเงิน แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 
6. ให้บริการยืมเงินงบประมาณและยืมเงินนอกงบประมาณ 
7. เบิก-จ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบ GFMIS ให้แก่สถาบันฯ 
8. เบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ด้วยระบบ GFMIS และเงินบ ารุงออมทรัพย์ 
9. รับ-ส่งเงินรายได้ เงินยืม เงินรับฝาก เงินเบิกเกิน 
10. ควบคุมเงินยืมราชการเพ่ือให้น าไปทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างคล่องตัว 
11. จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผู้ประกอบการและบุคลากรสถาบันฯ 
12. จัดเก็บฎีกาแยกแหล่งของเงินเป็น เงินงบประมาณ เงินบ ารุง เงินฝากคลัง เงินรับฝาก 
13. ช าระค่าบริการ เช่นค่าสาธารณูปโภค 
14. น าเช็คเข้าบัญชีบุคลากร หรือโอนเงินผ่านระบบ KTB หรือผู้ค้า 

งานบัญชี 
1. จัดท าบัญชีด้วยระบบ GFMIS เช่น งบทดลอง รายงานเงินคงเหลือ รายงานรับจ่ายเงินบ ารุง รายงานลูกหนี้ รายงานวัสดุคงคลัง รายงานสถานการณ์ใช้เงินงบประมาณ 
2. รายงานรายรับรายได้ส่งแผ่นดิน 
3. จัดท ารายงานทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงินส่งกรมบัญชีกลางทุก 6 เดือน 
4. รับ-ส่งเงินรายได ้เงินยืม เงินรับฝาก เงินเบิกเกิน 
5. ท ารายงานส่ง ผู้ว่าราชการแผ่นดิน 
6. ท ารายงานการเบิกจ่ายส่งคลังจังหวัด 
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7. ท างบกระทบยอดงานฝากธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีธนาคาร ธกส. และขอรายงานทางบัญชี 
8. จัดท าบัญชีรายรับรายได้ ลูกหนี้ เสนอผู้บริหาร 
9. จัดท าทะเบียนคุมเช็ค และใบเสร็จรับเงิน 
10. จัดท าบัญชีด้วยระบบ GFMIS  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ตัวช้ีวัดระดับกรม  

1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม      เป้าหมาย  5  คะแนน   
ตัวชีวัดระดับสถาบันฯ   

2. สัดส่วนรายรับเงินบ ารุงต่อรายจ่ายเงินบ ารุง (IE Ratio)        เป้าหมาย  มากกว่า 1 
3. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current Ratio)         เป้าหมาย  มากกว่า 1 
4. จ านวนวันที่สถาบันฯ อยู่ได้โดยไม่ประกอบกิจการ (Day Cash on hand)     เป้าหมาย  150 วัน 

ตัวช้ีวัดระดับภารกิจ 
1. ร้อยละการตรวจสอบใบส าคัญขอเบิกเงินแล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา     เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของการจัดส่งรายงานงบทดลองของหน่วยงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน    เป้าหมาย  ร้อยละ 100 
3. ร้อยละของข้อมูลทางบัญชีที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการได้ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด    เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
4. ร้อยละของการบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังเป็นวัสดุใช้ไปในระบบ GFMISเสร็จทันภายในก าหนดระยะเวลา  เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของการรายงานสรุปผลงบประมาณประจ าเดือนเสร็จทันเวลา      เป้าหมาย  ร้อยละ 75 
6. ร้อยละของจ านวนครั้งที่ออกใบเสร็จถูกต้อง         เป้าหมาย  ร้อยละ 85 
7. ร้อยละข้อมูลที่ส่งตามเวลาในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใช้สิทธิบัตร     เป้าหมาย  ร้อยละ 85 
8. ร้อยละการเบิกจ่ายถูกต้องตามก าหนดระยะเวลา         เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
9. จ านวนครั้งที่จ่ายเงินผิดพลาด         เป้าหมาย  0 ครั้ง 
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10. ระดับความส าเร็จของการจัดท าทะเบียนลูกหนี้รายตัวตาสิทธิ       เป้าหมาย  ระดับ 5 
11. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตัดจ าหน่ายหนี้สูญ        เป้าหมาย  ระดับ 3 
12. ร้อยละของการจัดท าข้อมูล 43 แฟ้ม (ส่วนของการเงิน)       เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายการเงินและบัญชีประจ าปีงบประมาณ  2561 
 ส าหรับงานปกติ   ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 

(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

งานรับเงินรายได้ 4 4                

1. รับเงินผู้ป่วยนอก (เงินสด) 4 4                

1.1 ตรวจสอบใบแนะน าตัวผู้ป่วยว่าถูกต้อง ตรงกันกับคอมพิวเตอร ์online   100%              

1.2 ออกใบเสร็จพร้อมเงินทอน (ถ้ามี)   3,000 ราย              

1.3 น าเงินรายได้ประจ าวันส่งฝ่ายการเงินครบถ้วน/ถูกต้อง   100%              

1.4 ตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลือประจ าวันครบถ้วน/ถูกต้อง   100%              

2. รับเงินผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4 4               

2.1 ตรวจสอบเอกสารการส่งเงินช าระค่ารักษาพยาบาล   200 ฉบับ              

2.2 ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานต่างๆ   200 ฉบับ              

2.3 จัดท าหนังสือตอบรับพร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน   100 ฉบับ              

2.4 ตัดยอดลูกหนี้ท่ีช าระเงินแล้วถูกต้อง ครบถ้วน   100%              

2.5 จัดเก็บข้อมลูการตัดหนีสู้ญใหค้ณะกรรมการ   2 ครั้ง              

2.6 จัดท ารายงานกระทบยอดบัญชีออมทรัพย์    12 ครั้ง              

2.7 จัดท ารายงานยอดคงเหลือลูกหนี้ประจ าเดือน   12 ครั้ง              
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(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

2.8 แจ้งบันทึกยอดหนี้ประจ าเดือน   12 ครั้ง              

3. เรียกเก็บเงินรายได้ผู้ป่วยใน 4 4               

3.1 ผู้ป่วยในข้าราชการ                 

3.1.1 ตรวจสอบหนังสือรับรองสิทธิ/อนุมัตสิิทธิ   100%              

3.1.2 ตรวจสอบหมายเลข HA และ AN คนไข้ใน   100%              

3.1.3 ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล พร้อมท าใบปะหน้าสรุปค่ารักษาพยาบาล   100%              

3.1.4 กรอกข้อมูลคนไข้ในประเภทข้าราชการลงในโปรมแกรม e-claim   100 ราย              

3.1.5 รับเอกสารตอบรับจาก สปสช เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข   36 ครั้ง              

3.1.6 สแกนค าขอเบิก และส่งไปยงั สปสช   36 ครั้ง              

3.1.7 รับหนังสือตอบรับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง    36 ครั้ง              

3.1.8 ทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยในใช้สิทธิราชการรายตัว   100%              

3.1.9 แจ้งรับเงินผู้ป่วยในออกใบเสร็จรับเงิน   24 ครั้ง              

3.2 ผู้ป่วยในประเภทบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)                 

3.2.1 ตรวจสอบใบสรปุค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาผู้ป่วยใน   200 ราย              

3.2.2 ส าเนาเอกสารใบสรปุค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาผู้ป่วยใน   200 ราย              

3.2.3 บันทึกข้อมูลเบิกผู้ป่วยในโปรแกรม e - claim   200 ราย              

3.2.4 ส่งข้อมูลผู้ป่วยใน UC โดยโปรแกรม e – claim   36 ครั้ง              



34 

 

(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

3.2.5 รับเอกสารตอบรับจาก สปสช.    24 ครั้ง              

3.2.6 ตรวจสอบการโอนเงินจาก สปสช. ทาง E-claim   60 ฉบับ              

3.2.7 ทะเบียนคมุลูกหนีผู้้ป่วยใน UC รายตัว   200 ราย              

3.3 ผู้ป่วยในเบิกต้นสังกัด (อปท.)                 

3.3.1 ตรวจสอบหนังสือรับรองสิทธิ   100%              

3.3.3 บันทึกข้อมูลเบิกผู้ป่วยในโปรแกรม e - claim   200 ราย              

3.3.4 ส่งข้อมูลผู้ป่วยใน โดยโปรแกรม e – claim ส่งทาง Internet   200 ราย              

3.3.5 รับเอกสารตอบรับจาก สปสช. ทาง www.nhso.go.th/E-claim   24 ครั้ง              

3.3.6 ตรวจสอบการโอนเงินจาก สปสช. ทางE-claim    24 ครั้ง              

3.3.7 ทะเบียนคมุลูกหนีผู้้ป่วยใน อปท. รายตัว   100 ราย              

3.4 ผู้ป่วยในเบิกต้นสังกัด                 

3.4.1 ตรวจสอบหนังสือรับรองสิทธิ   10 ราย              

3.4.2 ตรวจสอบหมายเลข HN และ AN คนไข้ใน   10 ราย              

3.4.3 ท าหนังสือเรียกเก็บเสนอผู้มอี านาจลงนามถูกต้องทางไปรษณยี์ EMS   10 ฉบับ              

3.4.4 ทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยในเบิกต้นสังกัดรายตัว   20 ราย              

3.5 ผู้ป่วยในสิทธิบัตรประกันสังคม                 

3.5.1 ตรวจสอบเอกสารสรุปค่าใช้จ่าย   10 ราย              
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(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

3.5.2 ตรวจสอบหมายเลข HN และ AN คนไข้ใน รพ.ขอนแก่น   10 ราย              

3.5.3 บันทึกการเรียกเก็บในโปรแกรม   10  ราย              

3.5.4 ทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยในบัตรประกันสังคมรายตัว   10 ราย              

3.5.5 ตรวจสอบสิทธิการรักษานอกเครือข่าย   10 ราย              

3.5.6 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเรยีกเก็บนอกเครือข่าย   10 ราย              

3.5.7 จัดท าหนังสือเรียกเก็บไปยังโรงพยาบาลหลักและ ปกส. ขอนแก่น   10 ฉบับ              

3.5.8 จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ผู้ปว่ยในบัตรประกันสังคม   10 ราย              

4. เรียกเก็บเงินรายได้ผู้ป่วยนอก 4 4               

4.1 เรียกเก็บผู้ป่วยนอก บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า                 

4.1.1 ตรวจสอบเอกสารการใหส้ิทธิครบถ้วนถูกต้อง   6,000 ราย              

4.1.2 ลงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยโปรแกรมครบถ้วนถูกต้อง   100%              

4.1.3 บันทึกเรียกเก็บลงในโปรแกรม E-Claim it ระบบ Op refer    4,000 ฉบับ              

4.1.4 จัดท าหนังสือเรียกเก็บไปยัง สสจ.ขอนแก่น/ โรงพยาบาลค่ายศร ี
พัชรินทร์/โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

  100%              

4.1.5 ท าทะเบียนคุมลูกหนีเ้ป็นจังหวัด/หน่วยงาน   100%              

4.2  เรียกเก็บผู้ป่วยนอกผู้พิการ/ทหารผ่านศึก/ฉุกเฉิน                 

4.2.1 รวบรวมเอกสาร พิมพ์ใบสิทธิ์ พิมพ์ใบสั่งยา ตรวจสอบคา่บริการ    6,000 ราย              



36 

 

(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

4.2.2 บันทึกข้อมูลเบิกผู้ป่วยในโปรแกรม e - claim    200 ราย              

4.2.3 ส่งข้อมูลผู้ป่วยใน UC โดยโปรแกรม e – claim   200 ราย              

4.2.4 ทะเบียนคุมลูกหนี ้   200 ราย              

4.3 ผู้ป่วยนอกสิทธิผู้พิการเรียกเกบ็ฟ้ืนฟู (ท 74)                 

4.3.1 รวบรวม/ ตรวจสอบ เอกสารการให้บริการฟื้นฟูผู้พิการ    2,000 ราย              

4.3.2 บันทึกข้อมูลเรียกเก็บทาง www.nhso.go.th    2,000 ราย              

4.3.3 ทะเบียนคมุลูกหนีผู้้ป่วยนอกรหัสผู้พิการรายตัว   2,000 ราย              

4.4 เรียกเก็บผู้ป่วยนอกบัตรประกนัสังคม                 

4.4.1 ตรวจข้อมลูผู้ป่วยนอกบัตรประกันสังคม   10 ราย              

4.4.2 ส่งแฟ้มเรียกเก็บไปยัง โรงพยาบาลตามสิทธิ   12 ครั้ง              

4.4.3 จัดท าเอกสารการเรยีกเก็บ พร้อมหนังสือน าส่งเสนอประกันสงัคม    12 ครั้ง              

4.4.4 จัดส่งเอกสารการเรียกเก็บทางไปรษณียล์งทะเบยีน   100 %              

4.4.5 จัดท าทะเบยีนคุมลูกหนี้ประกันสังคม   100 %              

4.5 เรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอกเบิกกรมบัญชีกลาง                 

4.5.1 ตรวจข้อมูลผู้ป่วย   1,000 ครั้ง              
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(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

4.5.2  บันทึกค่ารักษาพยาบาลผู้ปว่ยนอกเบิกกรมบญัชีกลางในระบบ   1,000  ราย              

4.5.3 จัดท าข้อมูลการเบิกคา่รักษาส่งในโปรแกรม E-Claim    1,000  ราย              

4.5.4 รับเอกสารตอบรับ จากโปรแกรม E-Claim ตรวจสอบความถกูต้อง   100 %              

4.5.5 รับ Statement จากโปรแกรม  E-Claim สร้างค าขอเบิก พิมพ์ค าขอ
เบิก และเสนอผู้อ านวยการ/สแกนค าขอเบิกส่ง สปสช. 

  12  ครั้ง              

4.5.6 เช็ค E-Claim  การโอนเงินค่ารักษาจากกรมบัญชีกลาง น าเสนอเพื่อ
บันทึกเป็นรายได ้

  12 ครั้ง              

4.5.7 จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ผู้ปว่ยนอกเบิกกรมบญัชีกลาง   100 %              

4.6 เรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอกต้นสังกัด (อปท.)                 

4.6.1  ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย    300 ราย              
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(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

4.6.2  บันทึกค่ารักษาพยาบาลผู้ปว่ยนอกเบิกกรมบญัชีกลางในระบบ   300 ราย              

4.6.3 จัดท าข้อมูลการเบิกคา่รักษาส่งในโปรแกรม E-Claim    300 ราย              

4.6.4 รับเอกสารตอบรับ REP จากโปรแกรม E-Claim   12 ครั้ง              

4.6.5 รับ Statement จากโปรแกรม  E-Claim    12 ครั้ง              

4.6.6 เช็ค E-Claim  การโอนเงินค่ารักษาจาก  สปสช. บันทึกเป็นรายได ้   12 ครั้ง              

4.6.7 จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ผู้ปว่ยนอกเบิก อปท.   12 ครั้ง              

5. ส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา คนละ 2 ครั้ง/ป ี 4 4 100%              

งานเบิกจ่ายเงิน 4 4               

1. เงินยืมราชการ 4 4               

1. จ่ายเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล   10 ราย              

2. จ่ายค่าตอบแทนใช้สอบ   300 ราย              

3. รายงานสถานะเงินทดรองราชการ   12 ครั้ง              

4. ท างบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินทดรองราชการ   12 ครั้ง              

5. จ่ายเงินยืม/ออกใบรับใบส าคัญ/ใบเสร็จรับเงิน    100 ครั้ง              

6. พิมพ์/จ่ายเช็ค ส าหรับใบส าคัญ และ/เงินยืม 
ทดรองเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 

  500 ฉบับ              

7.ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบส าคัญคูจ่่าย   1,000 ฉบับ              
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(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

2. เบิกจ่ายงบบุคลากร/งบกลาง 4 4               

1. เงินเดือนและค่าจ้าง   20ราย/เดือน              

2. เงินเพิ่ม เงินเพิ่มจิตแพทย์/ ไมท่ าเวชปฏิบัติ/ พ.ต.ส./ P4P   48 รายการ              

3. จ่ายเงินตอบแทนผ่านธนาคาร   1,200 ราย              

4. เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล   20 ราย              

3. เบิกจ่ายงบด าเนินงาน 4 4               

1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ   500 ครั้ง              

2. ค่าสาธารณูปโภค   100 ครั้ง              

3. เบิกจ่ายงบลงทุน  คือ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง   30 ครั้ง              

4. งานจ่ายเช็ค 4 4               

1. พิมพ์เช็ค/น าเสนอ/จ่ายเช็คส าหรับ 
ขอเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ 

  700 ฉบับ              

2. เรียกรายงานการจ่ายตรงเจ้าหนี้หรือผู้ขาย   500 รายการ              

3. บันทึกทะเบียนคุมเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ   1,000 รายการ              

4. บันทึกทะเบียนคุมเลขท่ีใบส าคญัคู่จ่าย   1,000 รายการ              

5. ส่งใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้จ่ายตรง   200 ฉบับ              

6. น าเงินภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายส่งสรรพากร   12 ครั้ง              
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(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

5. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 4               

1. บันทึกทะเบียนคุมเอกสารน าเขา้ระบบ GFMIS   1,000 รายการ              

2. เบิกคืนเงินประกันสัญญา   10 รายการ              

3. บันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณในระบบ GFMIS   50 รายการ              

4. บันทึกชดใช้เงินยืม ในระบบ GFMIS   200 รายการ              

5. ตรวจสอบใบส าคัญคู่จา่ยก่อนเบิกจ่ายเงิน   1,000 รายการ              

ภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลากร 4 4               

1. บันทึกรายละเอียด และ รายได ้(ประจ าเดือน) ของผู้ถูกหัก   600 ราย              

2. ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย   100 ฉบับ              

งานธุรการและบริการอื่น 4 4               

1. ลงรับหนังสือจากภายนอก   500 ฉบับ              

2. ติดต่อราชการนอกส านักงาน   1 ครั้ง/วัน              

งานบัญช ี 4 4               

1. จัดท ารายงานทางการเงินส่ง สต. และกรม   12 ครั้ง              

2. รายงานการประเมินผลการปฏบิัติงานด้านบัญชีส่งให้กรม, คลังจังหวัด   12 ครั้ง              

3. ตรวจรายงานเงินคงเหลือประจ าวันจาก web report   12 ครั้ง              

4. จัดท างบพิสูจน์ยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร   12 ครั้ง              
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(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

5. จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารรับ - จ่ายเงินบ ารุง   12 ครั้ง              

6. ตรวจสอบและคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 4 ประเภท   12 ครั้ง              

7. ส่งรายงานลูกหนี้คา่รักษาพยาบาลให้กรมสุขภาพจติ   12 ครั้ง              

8. จัดท ารายงาน สจรง.1031 เสนอผู้บริหาร   12 ครั้ง              

9. จัดท ารายงาน สจรง.1032 ส่งกรมสุขภาพจิต   12 ครั้ง              

10. จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายส่งให้กรมสุขภาพจิต   2 ครั้ง              

11. จัดท ารายงานสรุปการเบิกเงินจากคลังให้คลังจังหวัด   12 ครั้ง              

12. ตรวจรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินจาก web report   12 ครั้ง              

13. ตรวจเอกสารก่อนน าเข้าในระบบ GFMIS   1,000 ครั้ง              

14. บันทึกและคมุบัญชีเงินนอกงบประมาณ   1,000 ครั้ง              

15. บันทึกการจ่ายช าระเงิน (ขจ.)   1,000 ครั้ง              

16. จ่ายเงินนอกงบประมาณจากธนาคาร (pp)   5,000 ครั้ง              

17. ตัดวสัดุคงคลังประจ าเดือน   12 ครั้ง              

18. ตรวจสอบงบทดลองประจ าเดอืน   12 ครั้ง              

19. ทะเบียนรับ-จ่ายเงินงบประมาณ   1,000 ครั้ง              

20. เก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายประจ าเดือน   12 ครั้ง              

21. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งคลัง   12 ครั้ง              
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(2) 
โครงการ / กิจกรรม 

(3) 
ความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ / 
กิจกรรมกับ 

(4)                                         
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

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

22. เก็บรวบรวมใบน าส่งเงินรายได้ประจ าวัน   300 ครั้ง              

23. บันทึกคมุเงินมัดจ าค่ารักษาพยาบาลรายตัว / ประกันการเข้าท างาน   3 ครั้ง              

24. บันทึกและคมุเงินประจ างวด (เงินงบประมาณ)   1,000 ครั้ง              
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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โครงสร้างฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารและธุรการ 

งานคุณภาพฝ่าย 

นางสาวกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

นางสาวคณาพร ค ามูล 
หัวหน้ำฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน 

งานงบประมาณ งานแผนและนโยบาย งานติดตามและประเมินผล 

1.เพียงดำว พรรณำ 
หัวหน้างาน 

1.คณำพร ค ำมูล 
หัวหน้างาน 

1.คณำพร ค ำมูล 
หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  

1. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1 คน 

2. นักวิชำกำรสถิติ   1 คน 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. งานงบประมาณ 
a. จัดท ำค ำของบประมำณ ค ำขอรำยจ่ำยเงินบ ำรุง แผนปฏิบัติกำร แผนเงินบ ำรุง 
b. ปรับแผนปฏิบัติกำรงบปกติ ปรับแผนเงินบ ำรุง 
c. สื่อสำรแผนปฏิบัติกำร แผนเงินบ ำรุงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทรำบ และแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำและแผนยุทธศำสตร์

ของสถำบันฯ 
2. งานด้านแผนและนโยบาย 

a. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 
b. สื่อสำรแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ให้บุคลำกรทรำบ 
c. ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
d. รวบรวม จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำบันฯ 
e. งำนวำงแผน จัดท ำตัวชี้วัดสถำบัน ภำรกิจฝ่ำย กลุ่มงำน 

3. งานติดตามและประเมินผล 
a. ควบคุม ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ 
b. ควบคุม ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำบันอย่ำงเป็นระบบ 
c. ควบคุม ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร แผนเงินบ ำรุงอย่ำงเป็นระบบ 
d. ควบคุม ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลตัวชี้วัดกรม ยุทธศำสตร์ และภำรกิจฝ่ำย กลุ่มงำน 
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e. รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของสถำบันฯ 
f. วิเครำะห์และสนับสนุนข้อมูลเพ่ือกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและฝ่ำย/กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง 
g. ติดตำม รวบรวม จัดท ำ จัดส่ง รำยงำนต่ำงๆ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 

4. งานคุณภาพ 
a. พัฒนำบุคลำกรด้ำนแผนงำน 
b. พัฒนำงำนคุณภำพของฝ่ำยและของสถำบันฯ ในส่วนทีมน ำหมวดกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรวัดวิเครำะห์และกำรจัดกระบวนกำร 
c. รับเรื่อง จัดกำรข้อร้องเรียนของสถำบันฯ 

5. บริหารและงานธุรการ 
a. รับ ส่ง เอกสำรหนังสือฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน 
b. ร่ำง จัดท ำหนังสือ เอกสำรภำยในและภำยนอก 

 

เจตจ านง 

ประสิทธิภำพของข้อมูล คือหัวใจของกำรพัฒนำ 

 

กลวิธีด าเนินงาน  
1. พัฒนำระบบข้อมูล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว 

2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนแผนงำนและประเมินผล กำรจัดเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติ 
3. เปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมก ำหนด และควำมต้องกำรของข้อมูล 

4. น ำเสนอควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยให้บุคลำกรทรำบและปรับเปลี่ยนให้ทัน รวมทั้งก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ในสถำบันเป็นไปตำมแผน 
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ตัวช้ีวัดกรม 
1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน    เป้ำหมำย   ร้อยละ 100 
2. ตัวที่ 25 ร้อยละของกำรพัฒนำหน่วยงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐฯ (PMQA-M-F) เป้ำหมำย   ร้อยละ 70 
3. ตัวที่ 26 ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนฯ (ITA)  เป้ำหมำย   ร้อยละ 60 

 
ตัวช้ีวัดสถาบัน 

1. รอ้ยละของกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ครบถ้วน เป้ำหมำย   ร้อยละ 80 
 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละของกิจกรรม/ โครงกำรที่เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำในแผนปฏิบัติกำร    เป้ำหมำย ร้อยละ 70  
2. สำรสนเทศที่น ำเสนอต่อผู้บริหำรเพื่อกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย      เป้ำหมำย จ ำนวน 2 ครั้ง    
3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี      เป้ำหมำย ระดับ 5  
4. ร้อยละของควำมผิดพลำดในกำรลงรหัสงบประมำณ       เป้ำหมำย ร้อยละ >5     
5. ร้อยละของควำมผิดพลำดในกำรลงข้อมูลขอใช้เงินในระบบ      เป้ำหมำย ร้อยละ >5     
6. ร้อยละของควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำของกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม KPIs   เป้ำหมำย ร้อยละ 70  
7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน    เป้ำหมำย ระดับ 5 
8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู้/เทคโนโลยีด้ำนงำนแผน   เป้ำหมำย ระดับ 5   
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

งานบริหารและธุรการ                 

1.งำนลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือภำยในและภำยนอก 4.1 4 ครั้ง -             

2.งำนร่ำงเอกสำร โต้ตอบ พิมพ์หนังสือท้ังภำยในและภำยนอก 4.1 4 ครั้ง -             

3.งำนติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 4.1 4 ครั้ง -             

4.งำนประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ 4.1 4 ครั้ง -             

งานคุณภาพ                 

1.งำนพัฒนำบุคลำกรฝำ่ยยุทธศำสตรฯ์ 2.2 3 ครั้ง/ป ี -             

2.งำนร่วมวำงแผนและด ำเนินงำนหมวดกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรวดั
วิเครำะห์และกำรจัดกระบวนกำร (HA) 

2.2 3 ครั้ง -             

3.งำนจัดกำรข้อร้องเรียนของสถำบันฯ 2.2 4 ครั้ง -             

4.งำนปรับปรุง Unit profile/บัญชีควำมเสี่ยงฝ่ำยยุทธศำสตร์ฯ 2.2 3 ครั้ง/ป ี -             

5.งำนรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสีย่งฝ่ำยยุทธศำสตรฯ์ 2.2 3 ครั้ง -             

งานงบประมาณ                 

1.งำนวำงแผนและจัดท ำค ำของบประมำณ ค ำขอรำยจ่ำยเงินบ ำรุง  4.1 4 ครั้ง/เดือน -             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

2.งำนจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรงบประมำณ แผนเงินบ ำรุง  4.1 4 ครั้ง/ป ี -             

3.งำนปรับแผนปฏิบตัิกำรงบปกติ ปรับแผนเงินบ ำรุง 4.1 4 ครั้ง/ป ี -             

4.งำนสื่อสำรแผนปฏิบตัิกำร แผนเงินบ ำรุงให้ผู้บรหิำรและบุคลำกร 4.1 4 ครั้ง/ป ี -             

งานด้านแผนและนโยบาย                 

1.งำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี 4.1 4 ครั้ง/ป ี -             

2.งำนสื่อสำรแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี 4.1 4 ครั้ง/ป ี -             

3.งำนให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 4.1 4 ครั้ง -             

4.งำนรวบรวม จัดท ำแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีของสถำบันฯ 4.1 4 ครั้ง/ป ี -             

5.งำนวำงแผน จัดท ำตัวช้ีวัดสถำบนั ภำรกิจฝำ่ย กลุ่มงำน 4.1 4 ครั้ง/ป ี -             

งานติดตามและประเมินผล                 

1.ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำร 4.1 4 เดือน -             

2.ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเงิน 4.1 4 เดือน -             

3.ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลตวัช้ีวัดกรม ยุทธศำสตร์ และภำรกจิ 4.1 4 เดือน -             

4.รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของสถำบันฯ 4.1 4 ครั้ง/ป ี -             

5.วิเครำะห์และสนับสนุนข้อมลูเพือ่กำรตัดสินใจของผู้บริหำร 4.1 4 ครั้ง/ป ี -             
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสร้างฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

 

นางวชิระ ตั้งเสรี 
หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ 

นำย วชิระ ตั้งเสรี 
หัวหน้างาน 

ว่ำที่ร้อยตรี อนันต์ ดำวเชิญ 
หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  
1. นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  1 อัตรำ 
2. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  1 อัตรำ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานสารสนเทศ  

1.1 งานเครือข่ายและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
1) ออกแบบ ควบคุมดูแลอุปกรณ์และสำยสัญญำณกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
2) วิเครำะห์ วำงแผน ออกแบบและบริหำรจัดกำร ระบบเครือข่ำยของสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีควำมพร้อมและ

สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและมีประสิทธิภำพเพ่ือใช้ในกำรดูแลระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งบ ำรุงรักษำ

อุปกรณ์เพ่ือรองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4) ดูแลด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ (Security System) กำรป้องกันระบบจำกภำยนอก (Firewall) กำรป้องกันไวรัส 
5) บริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 1.2 งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
1) วำงแผน วิเครำะห์ ออกแบบหรือจัดซื้อ พัฒนำและบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำร เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีเสถียรภำพ และมีควำมมั่นคงปลอดภัย 
2) ก ำกับ ควบคุม ดูแล กำรติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ตลอดจนบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
3) จัดท ำคู่มือและอบรมกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้ใช้งำน 
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1.3 งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ 
1) พัฒนำ และปรับปรุงแผนแม่บทกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT Master Plan)และประชำสัมพันธ์ นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน

สำรสนเทศ (IT Security Policy) และแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ทุกส่วนงำนยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
2) ก ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด แผนกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของสถำบันฯ รวมทั้งติดตำม ประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนตำมแผน จัดท ำสรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำมำพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
3) วิเครำะห์ และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้บริกำรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำน

ด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภำพและไปสู่มำตรฐำนสำกล 
2. งานประชาสัมพันธ์ 

1)   จัดท ำ ออกแบบ และพัฒนำสื่อต่ำงๆเพ่ือสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น 
2)   พัฒนำระบบบริกำรข้อมูลข่ำวสำรและสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของหน่วยงำน 
3)   วำงแผนและด ำเนินกำรเผยแพร่ ผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆของหน่วยงำน 
4)   ประสำนงำนกับสื่อมวลชนในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร บทควำม หรือสื่อต่ำงๆออกสู่สำธำรณะ 
5)   จัดท ำทะเบียนควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ 
6)   ปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับดูแลและบ ำรุงรักษำเกี่ยวกับอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  

เจตจ านง 

พัฒนำงำนสำรสนเทศให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำน สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจและได้รับประโยชน์
สูงสุด 
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กลวิธีด าเนินงาน  
1. วำงแผนปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำรที่ถูกต้องสมบูรณ์เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนภำรกิจต่ำงๆของหน่วยงำน 
3. จัดให้มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้เหมำะสมเพียงพอ 
4. ด ำเนินกำรผลิตและพัฒนำสื่อให้มีประสิทธิภำพตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
5. ป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆที่อำจจะเกิดข้ึนในงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
6. ส ำรวจและประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์เพื่อพัฒนำระบบงำนและบริกำร 
7. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนหรือปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

ตัวช้ีวัดกรม 
-  

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
-  

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. ร้อยละกำรบริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ทันเวลำพร้อมใช้       เป้ำหมำยร้อยละ 80 
2. ร้อยละอุบัติกำรณ์ของระบบเครือข่ำยได้รับกำรแก้ไข           เป้ำหมำยร้อยละ 90 
3. ระดับควำมส ำเร็จของโปรแกรมที่พัฒนำแล้วช่วยลดภำระงำนได้จริง         เป้ำหมำยร้อยละ 80 
4. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนให้มีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     เป้ำหมำยระดับ   5 
5. ระดับควำมส ำเร็จในกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ      เป้ำหมำยระดับ 5 
6. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรประสำนงำนและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรภำยในหน่วยงำน     เป้ำหมำยร้อยละ 80 
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7. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดหำและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์          เป้ำหมำยร้อยละ 80 
8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน        เป้ำหมำย ระดับ 5 
9. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI/ R2R/ วิจัย/ นวัตกรรม/ บทควำมวิชำกำร/ เรื่องเล่ำเร้ำพลัง/ องค์ควำมรู้ ของหน่วยงำน เป้ำหมำย ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่าย/ กลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

งานเครือข่ายและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์                 

1.ออกแบบ ควบคุมดูแลอุปกรณ์และสำยสญัญำณ 4 4 ครั้ง -             

2.วิเครำะห์ วำงแผน ออกแบบและบริหำรจัดกำร ระบบเครือข่ำย 4 4 ครั้ง -             

3.จัดหำเครื่องมือและอุปกรณต์่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นและมีประสิทธิภำพ 4 4 ครั้ง -             

4.ดูแลด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ (Security System) 4 4 ครั้ง -             

5.บริหำรจดักำรและซ่อมบ ำรุง ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 4 4 ครั้ง              

งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ                 

1.วำงแผน วิเครำะห์ ออกแบบหรอืจัดซื้อระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 2.2 3 ครั้ง/ปี -             

2.ก ำกับ ควบคุม ดแูล กำรติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง 2.2 3 ครั้ง -             

3.จัดท ำคู่มือและอบรมกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้ใช้งำน 2.2 3 ครั้ง/ปี -             

งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ                 

1.พัฒนำและปรับปรุงแผนแม่บทกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 4 4 ครั้ง/ปี -             

2.ประชำสัมพันธ์ นโยบำยควำมมัน่คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 4 4 ครั้ง/ปี              

3.ก ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตวัช้ีวัด แผนกำรปฏิบตัิงำนของหน่วย 4 4 ครั้ง/ปี -             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

4.ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน จัดท ำสรุปผลกำรประเมิน 4 4 ครั้ง/ปี              

5.วิเครำะห์และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบสำรสนเทศ 4 4 ครั้ง/ปี -             

งานประชาสัมพนัธ ์    -             

1.จัดท ำ ออกแบบ และพัฒนำสื่อต่ำงๆ 2.2 3 ครั้ง -             

2.พัฒนำระบบบริกำรข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่ผลงำน 2.2 3 ครั้ง -             

3.วำงแผนและด ำเนินกำรเผยแพร ่ผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรม 2.2 3 ครั้ง -             

4.จัดท ำทะเบียนคมุสื่อสิ่งพิมพ์ 2.2 3 ครั้ง -             

5.ปฏิบัติงำน ควบคุมดูและและบ ำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ ์ 2.2 3 ครั้ง -             
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ 
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นางสาวกุสุมาวดี  ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางอนงค์ลักษ์  สีหาโนน 
หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

งานธุรการ 

นำยภำสภร  ดุ่งมะรี 
หัวหน้างาน 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
นำงสำวสิริลักษณ์  จรรยำ 

หัวหน้างาน 
 

 

งานคลัง 

นำยภำสภร  ดุ่งมะรี 
หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  
1. นักวิชำกำรพัสดุ  2 อัตรำ 
2. เจ้ำพนักงำนพัสดุ  2 อัตรำ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 

1.1. หน่วยจัดซื้อจัดจ้ำง 
1.1.1.รวบรวมรำยกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่หน่วยงำนมีควำมประสงค์จะขอซื้อ หรือจ้ำง 
1.1.2.จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1.1.3.ท ำรำยขอซื้อขอซื้อขอจ้ำงและด ำเนินกำรจัดซื้อ  ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ(e-GP) 

1.1.3.1. วิธีประกำศเชิญชวน (e-bidding และ e-market) 
1.1.3.2. วิธีกำรคัดเลือก 
1.1.3.3. วิธีเจำะจง 

1.1.4.แต่งตั้งกรรมกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องแต่ละข้ันตอนในกำรซื้อหรือจ้ำง  
1.1.5.ประชุม คณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำม ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ 2560  
1.1.6.ผูกผู้ขำยในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง 
1.1.7.จัดท ำสัญญำ ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ(e-GP)  
1.1.8.ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง (PO)  
1.1.9.บริหำรสัญญำ 
1.1.10. ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ(e-GP) 
1.1.11. ตรวจรับในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง 
1.1.12. จัดชุดเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน 
1.1.13. รำยงำนหนี้สินค้ำงจ่ำยกระทบยอดใน GFMIS ของกรมบัญชีกลำง 
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2. หน่วยคลังพัสดุ 
2.1. ตรวจนับพัสดุ  
2.2. ควบคุมดูแลวัสดุคงคลัง 
2.3. เพ่ิมวัสดุเข้ำคลังในทะเบียนวัสดุ 
2.4. ตรวจสอบหลักประกันสัญญำ 
2.5. ขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ 
2.6. ควบคุมและดูแลครุภัณฑแ์ละครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ และสินทรัพย์ต่ำงๆของทำงสถำบัน ดังนี้ ออกหมำยเลขครุภัณฑ์จำกทะเบียนคุมครุภัณฑ์รวมเขียนหมำยเลข

ครุภัณฑ ์จัดท ำทะเบียนรำยตัว ล้ำงพักบัญชีครุภัณฑ์ ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำงลงประวัติกำรซ่อมลงเลขล้ำงพักบัญชีในทะเบียนคุมครุภัณฑ์รวมและ
รำยตัว 

2.7. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ ำปี 
2.8. จ ำหน่ำยพัสดุ  

3. งำนธุรกำร 
3.1. ลงทะเบียนหนังสือรับ 
3.2. เสนอหนังสือหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เพ่ือ เกษียนหนังสือไปยังงำนที่เก่ียวข้อง 
3.3. หนังสือไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
3.4. ออกเลขหนังสือ 

 
เจตจ านง ประสิทธิภำพของข้อมูล คือหัวใจของกำรพัฒนำ 
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กลวิธีด าเนินงาน  
1. พัฒนำระบบข้อมูล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนแผนงำนและประเมินผล กำรจัดเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติ 
3. เปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมก ำหนด และควำมต้องกำรของข้อมูล 
4. น ำเสนอควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยให้บุคลำกรทรำบและปรับเปลี่ยนให้ทัน รวมทั้งก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ในสถำบันเป็นไปตำมแผน 
ตัวช้ีวัดกรม 
1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน    เป้ำหมำย   ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัดระดับสถาบัน 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/วิจัย/ความรู้/เทคโนโลยี (CQI) 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. ร้อยละของกำรจัดหำพัสดุตำมควำมต้องกำรในระยะเวลำที่ก ำหนด    เป้ำหมำย ร้อยละ 70 
2. ร้อยละของกำรตรวจรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในระบบ GFMIS ภำยในก ำหนดเวลำ   เป้ำหมำย ร้อยละ 70 
3. ร้อยละของกำรตรวจรับครุภัณฑ์ ในระบบ GFMIS ภำยในก ำหนดเวลำ    เป้ำหมำย ร้อยละ 70 
4. ร้อยละของกำรก ำหนดหมำยเลขครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ ภำยในก ำหนดเวลำ  เป้ำหมำย ร้อยละ 70 
5. ร้อยละของกำรตรวจรับพัสดุหรือกำรตรวจกำรจ้ำง ภำยในก ำหนดเวลำ    เป้ำหมำย ร้อยละ 70 
6. ร้อยละของกำรออกใบสั่งซื้อ/จ้ำง ภำยในก ำหนดเวลำ      เป้ำหมำย ร้อยละ 70 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

 

กร
มฯ

ข้อ
ที ่

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

 

สถ
ำบ

ันข
้อท

ี ่

1.งานธุรการ 4 4               

1.1ลงทะเบียนหนังสือรับ   ครั้ง -             
1.2เสนอหนังสือหัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีพ่ัสดุ เพื่อ เกษียนหนังสือไปยังงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

  ครั้ง -             

1.3หนงัสือไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    ครั้ง -             

1.4ออกเลขหนังสือ   ครั้ง -             

2หน่วยจัดซ้ือจัดจ้าง  4 4               

2.1รวบรวมรำยกำรวสัดุ ครภุัณฑ์ ที่หน่วยงำนมีควำมประสงค์จะขอซื้อ 
หรือจ้ำง 

  ครั้ง/ป ี -             

2.2จัดท ำแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง   ครั้ง -             

2.3ท ำรำยขอซื้อขอซื้อขอจ้ำงและด ำเนินกำรจัดซื้อ  ในระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐ(e-GP) 

  รำยกำร -             

2.4แต่งตั้งกรรมกำรต่ำงๆที่เกีย่วข้องแต่ละขั้นตอนในกำรซื้อหรือจ้ำง    ครั้ง -             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

 

กร
มฯ

ข้อ
ที ่

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

 

สถ
ำบ

ันข
้อท

ี ่

2.5ประชุม คณะกรรมกำรตำ่งๆ ตำม ระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ย
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  

  
ครั้ง 
- 

             

2.6ผูกผู้ขำยในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง   ครั้ง              

2.7จัดท ำสัญญำ ในระบบจดัซื้อจดัจ้ำงภำครัฐ(e-GP)     ครั้ง              

2.8ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง (PO)   -ครั้ง              

2.9บริหำรสญัญำ    เรื่อง              

2.10ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อจดัจ้ำงภำครัฐ(e-GP)    -เรื่อง              

2.11ตรวจรับในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง    เรื่อง              

2.12จัดชุดเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน   -เรื่อง              

2.13รำยงำนหนีส้ินค้ำงจ่ำยกระทบยอดใน GFMIS ของกรมบัญชีกลำง   ครั้ง              

3.หน่วยคลังพัสด ุ 4 4  -             

3.1ตรวจนับพัสด ุ   ครั้ง -             

3.2ควบคุมดูแลวสัดุคงคลัง      ครั้ง -             

3.3ตรวจสอบหลักประกันสัญญำ    เรื่อง -             

3.4ขึน้ทะเบียนท่ีรำชพัสด ุ   ครั้ง              

3.5ควบคุมและดูแลครุภณัฑ์และครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ และสินทรัพย์   ครั้ง -             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

 

กร
มฯ

ข้อ
ที ่

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

 

สถ
ำบ

ันข
้อท

ี ่

3.6ตรวจสอบครุภณัฑ์ประจ ำป ี   ครั้ง -             

3.7จ ำหน่ำยพัสด ุ   ครั้ง -             
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์ 
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โครงสร้างกลุ่มงานการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พญ.กุสุมำวดี ค ำเกลี้ยง  
หัวหน้างาน 

นพ. ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์ 

บริกำร วิชำกำร 

พญ.ภรณี เอื้อจรสัพันธุ ์
หัวหน้างาน 

นพ. ชำญณรงค์ ชัยอุดมสม 
หัวหน้างาน 

นพ. ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

บริหำร 
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อัตราก าลัง  
1. จิตแพทย์ทั่วไป (พำทไทม์)  1 อัตรำ 
2. จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  3 อัตรำ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. ให้บริกำรตรวจวินิจฉัย บ ำบัดรักษำ และฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่เด็กและครอบครัวที่มีปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
2. ให้บริกำรจิตเวชฉุกเฉินผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นในเวลำรำชกำร 
3. ให้ค ำปรึกษำปัญหำทำงสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแก่ผู้ป่วย ญำติ และประชำชนทั่วไป 
4. พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
5. พัฒนำระบบบริกำรด้ำนกำรดูแลรักษำทำงสังคมและจิตใจแก่เด็กที่ถูกกระท ำทำรุณกรรม 
6. พัฒนำสมรรถนะและบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถรองรับภำรกิจและวิสัยทัศน์ของสถำบัน 
7. พัฒนำองค์ควำมรู้/วิจัยด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและสอดคล้องกับนโยบำยของกรมสุขภำพจิต 
8. พัฒนำองค์ควำมรู้/วิจัยด้ำนกำรดูแลรักษำปัญหำสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น 

เจตจ านง 
1. ตรวจวินิจฉัย วำงแผนและบ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพจิตและพัฒนำกำร ในผู้ป่วยเด็กและวัยร ุนดวยยำ จิตบ ำบัดรำยบุคคลและจิตบ ำบัดครอบครัว ยกเวนผูปวยที่

มีปญหำสุขภำพจิตรวมกับสุขภำพกำยท่ีจ ำเปนตองไดรับกำรดูแลรวมกันอยำงตอเนื่องจำกจิตแพทยและกุมำรแพทย (Liaison psychiatry) 
2. สนับสนุน/เสริมพลังเครือขำยในระบบสำธำรณสุข เพ่ือดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนอยำงตอเนื่องในชุมชน 
3. ถำยทอดควำมรู/ทักษะกำรดูแลสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุนแกบุคลำกรทำงกำรแพทย/ผูสนใจ/เครือขำยทั้งในและนอกระบบสำธำรณสุข 
4. พัฒนำองคควำมรู/วิจัย/นวัตกรรมดำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุนโดยเฉพำะดำนบริกำรสุขภำพจิตชุมชน 
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กลวิธีด าเนินงาน  
1. ให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และให้กำรดูแลรักษำทำงสังคมและจิตใจแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เน้นคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และให้กำรดูแลรักษำทำงสังคมและจิตใจแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ได้มำตรฐำน 
3. สนับสนุนให้บุคลำกรในกลุ่มงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
4. สนับสนุนงำนวิชำกำร ประสำนงำนและด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในรูปแบบเครือข่ำยพัฒนำงำนด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. ค่ำ CMI ของสถำบันผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด       เป้ำหมำย ≥ 1.5 
2. อัตรำกำรกลับมำรักษำซ้ ำแบบผู้ป่วยในภำยในระยะเวลำ 1 เดือน (Clinical readmission) เป้ำหมำย < 6 
3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคลินิกเฉพำะโรค      เป้ำหมำย 5 
4. อัตรำกำรหลบหนีส ำเร็จของผู้ป่วย        เป้ำหมำย ≤ร้อยละ 20 
5. อัตรำกำรเกิดแพ้ยำซ้ ำ         เป้ำหมำย ≤ ร้อยละ 0 
6. ร้อยละผู้ป่วยในฆ่ำตัวตำยส ำเร็จในสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้ำหมำย 0 
7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร     เป้ำหมำย ≥ 85 
8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วย      เป้ำหมำย 5 
9. กำรพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วย SMI (กำรติดตำม)       เป้ำหมำย 5 
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ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี ขององค์กรแพทย์  เป้ำหมำย 1 เรื่อง/ป ี
2. ร้อยละกำรเกิด Prescription error        เป้ำหมำย ≤ 1/1000 
3. ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกส่วนของแพทย์     เป้ำหมำย ร้อยละ 86 
4. ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในส่วนของแพทย์      เป้ำหมำย ร้อยละ 86 
5. ทบทวน 12 กิจกรรม          เป้ำหมำย 3 ครั้ง/ป ี
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(4) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(5) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

1.บริกำรตรวจรักษำผู้ป่วยนอก 2.2 3 750 คน              

2.บริกำรตรวจรักษำผู้ป่วยใน 2.2 3 15 รำย              

3.ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับกำรตรวจโดยแพทย์หลังจำกได้รับรำยงำนด้วยวำจำ
จำกบุคลำกรสหวิชำชีพภำยใน 15 นำที 

2.2 3 
ทุกคน 

 
             

4.แพทย์เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรทีเกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
โรคทำงจิตเวชเด็ก 

2.2 3 
2 ครั้ง 

 
             

5.จัดท ำและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพจิตและจิตเวชเด็ก  2.2 3 2 เรื่อง              

6.เป็นวิทยำกรในกำรเผยแพรค่วำมรู้ด้ำนสุขภำพจติเด็กและวัยรุ่น  2.2 3 3 ครั้ง              

7.เข้ำร่วมประชุมกับสหวิชำชีพ 2.2 3 3 ครั้ง              
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แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม  
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ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นางสาวกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
นายกิติภัทร์ ยุรชัย 

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

งานบริการเภสัชกรรมและเภสัชกรรมชุมชน 
นายณฐกร ไถวสินธุ์  

หัวหน้างาน 

งานวิชาการและคุณภาพทางเภสัชกรรม 
น.ส.วชัราภรณ์  สมเดช 

หัวหน้างาน 

งานคลังยาเวชภัณฑ์และธุรการทางเภสัชกรรม 
นายกิติภัทร์ ยุรชัย  

หัวหน้างาน 

นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
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อัตราก าลัง  
1. เภสัชกร 3 อัตรา  

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. งานบริการเภสัชกรรมและเภสัชกรรมชุมชน 

1) ให้การบริการเภสัชกรรมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตั้งแต่คัดกรองค าสั่งใช้ยา จัดเตรียมยา จ่ายยา และให้ค าแนะน าด้านยาแก่ผู้รับบริการในสถาบันฯ 

อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้านยา 

2) ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งในสถาบันฯ และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะมีปัญหาจากการใช้ยาในชุมชน เพ่ือให้เกิดการดูแลด้านการใช้ยาของผู้ป่วยอย่าง

ครอบคลุม โดยเน้นให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ยาสูงสุด  

3) สนับสนุนและประสานงานด้านเภสัชกรรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นร่วมกับชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

4) ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยา 

2. งานวิชาการและคุณภาพทางเภสัชกรรม 

1) ให้บริการข้อมูลวิชาการด้านเภสัชกรรม เภสัชสนเทศทางด้านยาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว 

2) ป้องกัน ติดตาม หาข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนไม่พึงประสงค์ด้านยา รวมถึงอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางยา ที่อาจเกิดข้ึนกับ

ผู้ป่วย 

3) รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชกรรมที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้รับปริการประทับใจ 

3. งานคลังยาเวชภัณฑ์และงานธุรการเภสัชกรรม 

1) จัดหา จัดซื้อ และดูแลบริหารยา-เวชภัณฑ์ ให้มีความพร้อมใช้ เพียงพอ มีคุณภาพ และเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 
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2) จัดท ารายงานการใช้ยาที่เป็นข้อมูลส าคัญ ส่งหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

3) ประมาณการงบประมาณ จัดท าแผนการซื้อยา-เวชภัณฑ์ รวมถึงจัดท าเอกสารจัดซื้อยา 

4) จัดท าข้อมูล จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รวบรวมเป็นสถิติ 

เจตจ านง  
 มุ่งม่ันให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

กลวิธีด าเนินงาน  
1. บริการเภสัชกรรม 

1) พัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ให้บริการ เพ่ือสร้างระบบบริบาลเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ สามารถเชื่อต่อการดูแลด้านยาในชุมชนได้ 

2) ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาพัฒนางาน 

3) ให้ความรู้ ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม เต็มก าลังเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารดูแลตนเองด้านยาได้อย่างสมบูรณ์ 

2. วิชาการเภสัชกรรม 

1) สร้างเครือข่ายความรู้ด้านเภสัชกรรมจิตเวช รวมถึงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

2) จัดหา พัฒนาแหล่งข้อมูลค้นคว้าด้านเภสัชกรรมจิตเวช เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 

3) พัฒนางานเภสัชกรรมให้เกิดงานวิจัยด้านยาจิตเวช 

4) พัฒนาบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมให้มีความเข้าใจ และใส่ใจเกี่ยวกับงานคุณภาพทางเภสัชกรรม 

3. งานคลังยาและเวชภัณฑ์ 

1) พัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่บริหารบริหารเวชภัณฑ์ 

2) พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารเวชภัณฑ์ ที่ได้คุณภาพมีมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัดระดับกรม 
 - ไม่มี - 
ตัวช้ีวัดระดับสถาบัน 
 - ไม่มี - 
ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน 

1. อัตราความคลาดเคลื่อนของการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ต่อ 100  ใบสั่งยา    เป้าหมาย ร้อยละ 0  

2. อัตราความคลาดเคลื่อนของการจ่ายยาผู้ป่วยใน ต่อ 1000 วันนอน    เป้าหมาย <ร้อยละ 3    

3. จ านวนครั้งของการจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ าในโรงพยาบาล     เป้าหมาย 0 ครั้ง 

4. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการมีต่อบริการเภสัชกรรมในระดับมากข้ึนไป   เป้าหมาย ร้อยละ 85 

5. จ านวนรายการยาขาดคลัง (เว้นมีเหตุจ าเป็นภายนอก)     เป้าหมาย 0 รายการ  

6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI/ R2R/ วิจัย/ นวัตกรรม/ บทความวิชาการ/ 

เรื่องเล่าเร้าพลัง/ องค์ความรู้ ของหน่วยงาน      เป้าหมาย องค์ความรู้ต่อปี 

7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานบริการเภสัชกรรมให้มีคุณภาพ    เป้าหมายระดับ 5     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่าย/ กลุ่มงาน เภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 ส าหรับงานปกติ  ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 
(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 
(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3) 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ยุทธศาสตร์ 
สถาบันข้อที ่

งานบริการเภสัชกรรมและเภสชักรรมชุมชน                 
1.บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 2.2 1 ใบสั่ง/ป ี              
2.การบริบาลด้านเภสัชกรรม 2.2 1 ราย/ป ี              
3.บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน 2.2 1 ใบสั่ง/ป ี              
4.ติดต่อประสานงานชุมชน ติดตามการใช้ยาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการใช้ยา 2.2 1 ราย/ป ี              
งานวิชาการ                 
1.บริการตอบค าถามทางเภสัชกรรม 2.2 3 ครั้ง/ป ี              
2.ติดตาม-แก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และความคลาดเคลื่อนด้านยา 2.2 3 เรื่อง/ป ี              
3.รวบรวมข้อมลูเก็บสถติิ สรุป วิเคราะห์ข้อมลูทางด้านเภสัชกรรม 2.2 3 เรื่อง/ป ี              
4.งานประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2.2 3 ครั้ง/ป ี              
งานคลังยาและเวชภัณฑ ์                 
1.จัดท า-ปรับปรุงแผนจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ประจ าป ี 2.2 1 ครั้ง/ป ี              
2.จัดหาข้อมูลน าเสนอยาเข้า-ออกจากบัญชียา 2.2 1 เรื่อง/ป ี              
3.จัดซื้อจัดหายา-เวชภัณฑ ์ 2.2 1 รายการ/ป ี              
4.บริหารจดัเก็บควบคมุคลังเวชภณัฑ ์ 2.2 1 รายการ/ป ี              
5.จัดท าเอกสารธุรการทางเภสัชกรรม 4 4 เรื่อง/ป ี              
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
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โครงสร้างกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 
 

นำงสำวศิริพร  จ่ำบำล 
หัวหน้างาน 

นำงปำณิสรำ   เรือง 
หัวหน้างาน 

นำงกรรณิกำ   ธรรมสัตย์ 
หัวหน้างาน 

นางกุสุมาวดี  ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางปาณิสรา   เรือง 
หัวหน้ำกลุ่มงำนศึกษำพิเศษ 

งานบริการทางการศึกษาพิเศษ 

 

งานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

งานวิชาการทางการศึกษาพิเศษ 
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อัตราก าลัง  
1. นักวิชำกำรศึกษำพิเศษช ำนำญกำร  1 อัตรำ 
2. นักวิชำกำรศึกษำพิเศษปฏิบัติกำร  1 อัตรำ 
3. นักวิชำกำรศึกษำพิเศษ   1 อัตรำ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
 1. ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรศึกษำพิเศษแก่ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มีโรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และผู้ที่มีควำมบกพร่อง   
     ทำงกำรเรียนที่มีโรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหำ 2 สำเหตุขึ้นไป 
 2. ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มีโรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำมำรถเรียนในโรงเรียนได้ตำมควำมเหมำะสมกับควำมสำมำรถของเด็กได้  

     อย่ำงมีควำมสุข 

    ข. ขอบเขตการให้บริการ 

           1. ให้บริกำรส่งเสริม ฟื้นฟูทำงกำรศึกษำพิเศษแก่เด็กและวัยรุ่นที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียน 

           2. ให้บริกำรสุขภำพจิตโรงเรียนและชุมชน 

           3. ให้บริกำรองค์ควำมรู้เชิงวิชำกำรและพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำพิเศษ 

           4. ให้มีกำรพัฒนำทั้งบุคลำกรและวิชำกำรทำงกำรศึกษำพิเศษอย่ำงต่อเนื่องและก้ำวหน้ำทันสมัย 

           5. ให้ควำมร่วมมือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 

 
เจตจ านง  
 เหมำะสมกับระดับควำมสำมำรถ  ครอบคลุม ต่อเนื่องและมีประสบกำรณ์ที่ดี 
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กลวิธีด าเนินงาน  
 1. เป็นหน่วยที่มีกำรจัดกำรศึกษำพิเศษแก่ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มีโรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่นร่วมโดยมีส่วนร่วมกับโรงเรียน/ชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดกรม 
 1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น                                                          เป้ำหมำย ร้อยละ 80  
 2. ร้อยละของเด็กท่ีมีควำมฉลำดทำงสติปัญญำต่ ำกว่ำเกณฑ์ ได้รับกำรพัฒนำและดูแลช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง                    เป้ำหมำย ร้อยละ >70 
 3. ร้อยละคนพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญำ กำรเรียนรู้ และออทิสติกได้รับกำรดูแลฟื้นฟูจนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน    เป้ำหมำย ร้อยละ 30 
 
ตัวช้ีวัดสถาบัน 
 1. ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำคลินิก รำยโรค (สมำธิสั้น/พัฒนำกำร/ซึมเศร้ำ)          เป้ำหมำย ระดับ 5 
 2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์กร          เป้ำหมำย ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัดภารกิจ 
 ด้านปริมาณ 
 1. จ ำนวนผู้รับบริกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มำรับบริกำรงำนกำรศึกษำพิเศษ         เป้ำหมำย 550 รำย 
 ด้านคุณภาพ 

 1. ร้อยละผู้รับบริกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนมีกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรเรียนดีขึ้นตำมแผนกำรศึกษำรำยบุคคล     เป้ำหมำย ร้อยละ 95 
 2. จ ำนวนครั้งของกำรติดตำม/กำรเยี่ยมบ้ำน/โรงเรียน แก่ผู้รับบริกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียน       เป้ำหมำย 10 ครั้ง/ปี   
 3. ร้อยละของควำมพึงพอใจในระดับมำกถึงมำกที่สุดของงำนกำรศึกษำพิเศษ          เป้ำหมำย ร้อยละ 95 
 4. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้วิชำกำรด้ำนกำรศึกษำพิเศษและสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน     เป้ำหมำย 6 ครั้ง/ป ี
 5. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู้/เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำพิเศษ       เป้ำหมำย 1 เรื่อง/ปี    
 6. ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรหน่วยงำนให้มีบริกำรแก่ผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยำก ซับซ้อน (3s) ทั้งด้ำนจิตเวชทั่วไป     เป้ำหมำย ระดับ 5 
         และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นของกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ ได้อย่ำงมีคุณภำพปลอดภัย 
 7. ทบทวน 12 กิจกรรม                เป้ำหมำย 6 ครั้ง/ปี 
 8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน         เป้ำหมำย ระดับ 5 
 9. ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (จ ำหน่ำย) มำรักษำท่ีสถำบัน         เป้ำหมำย ร้อยละ 90 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(4) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(5) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

1.ให้บริกำรกำรศึกษำพิเศษผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 2.1 2 550 รำย -             

2.จ ำนวนครั้งของกำรติดตำม/กำรดูแลเยี่ยมบ้ำน/โรงเรียนแกผู่้รับบรกิำร

ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรยีน  

2.2 2 10 ครั้ง/ปี 
-             

3.จ ำนวนของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้วิชำกำรด้ำนงำนกำรศึกษำพิเศษ
และสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นท้ังภำยในและภำยนอก  

2.1 2 6 ครั้ง/ปี 
-             

4.จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู/้

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำพิเศษ    

2.2 2 1 เรื่อง/ปี 
-             

5.ทบทวน 12 กิจกรรม 2.1 2 6 ครั้ง/ปี -             

6.ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงของ

หน่วยงำน 

2.1 2 ระดับ 5 
-             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (ผู้ป่วยนอก)  

       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รับ / ส่ง ผู้รับบริกำร 

(จุดบริกำรหลังพบแพทย์) 

2.คัดกรองผู้ป่วยเพื่อรับบริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ 

(ห้องกำรศึกษำพิเศษ) 

 

3.กำรประเมินสมรรถภำพทำงกำรเรียน  

 

4.กำรวำงแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

ทำงด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรเรียน 

 

5.กำรด ำเนินกำรสอนตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

(IEP) 

6.สิ้นสุดกำรให้บริกำร 

2.1 บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรเรียน 

เกณฑ์กำรคัดกรอง 

  - มี Order จำกแพทย์ 

  - เด็กสำมำรถนั่งเรียนและท ำกิจกรรมได้อย่ำงน้อย 15-20 นำท ี

  - เด็กไม่มีปัญหำทำงพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรง 

  - เด็กมีอำยุพัฒนำกำรครบ 5 ปี อย่ำงน้อย 3 ด้ำน ต้องมีด้ำน FM RL EL 
หมายเหตุ - ต้องผ่ำนกำรคัดกรองครบทั้ง 4 ข้อ 

     - ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่ม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (ผู้ป่วยใน)  

 

       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รับ / ส่ง ผู้รับบริกำร 

(ตึกผู้ป่วยใน) 

2.คัดกรองผู้ป่วยเพื่อรับบริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ 

(ห้องกำรศึกษำพิเศษ/ห้องจัดกิจกรรมผู้ป่วยใน) 

 

3.กำรประเมินสมรรถภำพทำงกำรเรียน  

 

4.กำรวำงแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

ทำงด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรเรียน 

 

5.กำรด ำเนินกำรสอนตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

(IEP) 

2.1 บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรเรียน 

เกณฑ์กำรคัดกรอง 

  - มี Order จำกแพทย์ 

  - เด็กสำมำรถนั่งเรียนและท ำกิจกรรมได้อย่ำงน้อย 15-20 นำท ี

  - เด็กไม่มีปัญหำทำงพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรง 

  - เด็กมีอำยุพัฒนำกำรครบ 5 ปี อย่ำงน้อย 3 ด้ำน ต้องมีด้ำน FM RL EL 
หมายเหตุ - ต้องผ่ำนกำรคัดกรองครบทั้ง 4 ข้อ 

   - มีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบกลุ่ม 

6.สิ้นสุดกำรให้บริกำร 
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู
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นางสาวกุสุมาวดี   ค าเกลี้ยง   
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

                                                                                                โครงสร้างฝ่าย/ กลุ่มงาน เวชกรรมฟื้นฟู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวณัฐณิชำ  ชุติมำมำศ 

หัวหน้างาน 

นำยอนุชำ  ทองสมรักษ์ 

หัวหน้างาน 

งานกิจกรรมบ าบัด งานกายภาพบ าบัด งานพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 

 

เวชกรรมฟื้นฟูในชุมชน 

นำงวัชรำพรรณ  ทองสมรักษ์ 

หัวหน้างาน 

นำงวัชรำพรรณ  ทองสมรักษ์ 

หัวหน้างาน 

นางวัชราพรรณ  ทองสมรักษ์ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 
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อัตราก าลัง  
1. นักกิจกรรมบ ำบัด 2 อัตรำ 
2. นักกำยภำพบ ำบัด 1 อัตรำ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. งานกิจกรรมบ าบัด 

1) ให้บริกำรที่กิจกรรมบ ำบัดผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยที่มีควำมบกพร่องด้ำนพัฒนำกำรด้ำนระบบประสำทกำรประมวลผลกำรรับควำมรู้สึก (Sensory 
Integration: SI) ซึ่งเป็นควำมผิดปกติของกำรท ำงำนของสมองส่งผลต่อปัญหำด้ำนพฤติกรรม พัฒนำกำร และกำรเรียนรู้ พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อพร้อม
ในกำรประกอบอำชีพ และส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน 

2) ให้บริกำรที่กิจกรรมบ ำบัดผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วยที่มีควำมบกพร่องด้ำนพัฒนำกำรด้ำนระบบประสำทกำรประมวลผลกำรรับควำมรู้สึก (Sensory 
Integration: SI) ซึ่งเป็นควำมผิดปกติของกำรท ำงำนของสมองส่งผลต่อปัญหำด้ำนพฤติกรรม พัฒนำกำร และกำรเรียนรู้ พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อพร้อม
ในกำรประกอบอำชีพ และส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน 

3) ตรวจประเมินเพ่ือค้นหำปัญหำ วำงแผน บ ำบัดรักษำและประเมินผลตำมมำตรฐำนวิชำชีพกิจกรรมบ ำบัด 
4) จัดท ำ รวบรวม สรุปและวิเครำะห์ฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรกิจกรรมบ ำบัด เช่น สถิติ, ข้อมูล 43 แฟ้ม, progression, ประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร เป็น

ต้น 
5) วำงแผนและด ำเนินกำรในกำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ในงำนบริกำรกิจกรรมบ ำบัด และกำรดูแลรักษำให้สะอำด ปลอดภัย เป็นระเบียบ พร้อมใช้งำน ตำม

หลัก 5 ส และ IC 
6) ประสำนกำรท ำงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรกิจกรรมบ ำบัด เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2. งานกายภาพบ าบัด 
1) ให้บริกำรที่กำยภำพบ ำบัดผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยที่มีควำมบกพร่องด้ำนพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว ระบบประสำทพัฒนำกำร กำรออกก ำลังกำยเพ่ื อกำร

ผ่อนคลำย และกำรส่งเสริมสมรรถนะร่ำงกำยเพื่อกำรเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรกีฬำ 
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2) ให้บริกำรที่กำยภำพบ ำบัดผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วยที่มีควำมบกพร่องด้ำนพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว ระบบประสำทพัฒนำกำร กำรออกก ำลังกำยเพ่ือ
กำรผ่อนคลำย และกำรส่งเสริมสมรรถนะร่ำงกำยเพื่อกำรเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรกีฬำ 

3) ตรวจประเมินเพ่ือค้นหำปัญหำ วำงแผน บ ำบัดรักษำและประเมินผลตำมมำตรฐำนวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
4) จัดท ำ รวบรวม สรุปและวิเครำะห์ฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรกำยภำพบ ำบัดเช่น ควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียน, สถิติ, ข้อมูล 43 แฟ้ม, progression, ประเมิน

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร เป็นต้น 
5) วำงแผนและด ำเนินกำรในกำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ในกำยภำพบ ำบัด และกำรดูแลรักษำให้สะอำด ปลอดภัย เป็นระเบียบ พร้อมใช้งำน ตำมหลัก 5 ส 

และ IC 
6) ประสำนกำรท ำงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรกำยภำพบ ำบัด เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

3. งานพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 
1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ ส ำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกิจกรรมบ ำบัด และกำยภำพบ ำบัด 
2) กำรจัดท ำบทควำม เอกสำรทำงวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่ ให้เข้ำใจงำนด้ำนกิจกรรมบ ำบัด และกำยภำพบ ำบัด 
3) วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่

ก ำหนด 
4) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำ เนินงำนตำมที่

ได้รับมอบหมำย 
5) พัฒนำงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน HA ได้แก่ 12 กิจกรรม, 5 ส, กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน, กำรจัดกำรควำมรู้ และอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรทีมน ำขององค์กร 
6) จัดประชุมหรือร่วมประชุม case conference, ทีมน ำคุณภำพและงำนวิชำกำรอ่ืนๆ ภำยในหน่วยงำน เช่น journal club, care map, CPG เป็นต้น 
7) บริกำรวิชำกำรด้ำนกิจกรรมบ ำบัดและกำยภำพบ ำบัด แก่นักศึกษำ ประชำชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. งานเวชกรรมฟื้นฟูในชุมชน 
1) ให้บริกำรเวชกรรมฟ้ืนฟูแก่ผู้รับบริกำรและครอบครัวในชุมชน  และเครือข่ำยสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้ง 3 กลุ่มวัย 
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2) สอน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำแก่ผู้รับบริกำร ครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมป้องกัน ดูแลรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพเพ่ือให้สำมำรถดูแลตนเองได้อย่ำง
เต็มศักยภำพ รวมถึงกำรบริกำรสุขภำพจิตแก่ประชำชน 

3) ร่วมวำงแผนและด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ที่เก่ียวข้องกับงำนสุขภำพจิตชุมชน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่
ก ำหนด 

4) จัดประชุมหรือเข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

5) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
6) บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ขององค์กรตำมกลุ่มวัย แก่เครือข่ำยบริกำรสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เจตจ านง  
รวดเร็ว  ปลอดภัย ใส่ใจบริกำร  มีมำตรฐำน  ผู้รับบริกำรพึ่งพำตนเองได้ (4S1I: Shortly wait, safety, service mind, standard, Independent) 

กลวิธีด าเนินงาน  
1. บริกำรกิจกรรมบ ำบัดและกำยภำพบ ำบัดในเด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุ่น โดยรำยเดี่ยว(individual therapy) และรำยกลุ่ม(group therapy) ตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ 
2. มีกำรพัฒนำวิชำกำรผ่ำนรูปแบบสื่อ นวัตกรรม CQI และกำรวิจัยในเด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุ่นอย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง และพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรให้ได้

มำตรฐำน HA ตำมนโยบำยของสถำบัน 
3. ก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนต้องได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำรประชุม อบรม ศึกษำดูงำน สอนงำนหรือศึกษำด้วยตนเอง  
4. บริกำรเวชกรรมฟ้ืนฟูในชุมชน ขับเคลื่อนงำนพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยในเครือข่ำย Area Health Board (AHB)  
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ตัวช้ีวัดกรม (ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู) 
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองได้รับกำรกระตุ้นจนมีพัฒนำกำรสมวัย  เป้ำหมำย 6 เดือนแรก ≥ 15 %, 6 เดือนหลัง ≥ 30 % 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำรคัดกรองได้รับกำรกระตุ้นจนมีพัฒนำกำรสมวัย เป้ำหมำย 6 เดือนแรก ≥ 35 %, 6 เดือนหลัง ≥ 70 % 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู  เป้ำหมำย ระดับ 5 

2. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู้/เทคโนโลยีของงำนกิจกรรมบ ำบัด เป้ำหมำย 1 เรื่อง 

3. ร้อยละผู้รับบริกำรที่มีภำวะสมำธิสั้นที่มำรับบริกำรต่อเนื่องมีควำมสำมำรถเพ่ิมมำกข้ึนตำมแผนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู อย่ำงน้อย 1 ด้ำน เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของผู้รับบริกำรเด็กโรคออทิสติกที่มีพัฒนำกำรดีขึ้นหลังได้รับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูทำงกิจกรรมบ ำบัดอย่ำงน้อย 1 ด้ำนใน 6 เดือน เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

5. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกิจกรรมบ ำบัดในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด  เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

6.  ผู้รับบริกำรได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรเกิดอุบัติเหตุขณะรับบริกำรกิจกรรมบ ำบัด   เป้ำหมำย ร้อยละ 90 

7. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู้/เทคโนโลยีของงำนกำยภำพบ ำบัด เป้ำหมำย 1 เรื่อง 

8.  ร้อยละของผู้รับบริกำรได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรเกิดอุบัติเหตุขณะรับบริกำรกำยภำพบ ำบัด  เป้ำหมำย ร้อยละ 90 

9. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกำยภำพบ ำบัดในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด  เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

10. ร้อยละของผู้รับบริกำรเด็กโรคสมองพิกำรและเด็กท่ีมีพัฒนำกำรไม่สมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว 

และพัฒนำด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญำดีขึ้นหลังได้รับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูทำงกำยภำพบ ำบัด 

ตำมแผนกำรบ ำบัดฟื้นฟู อย่ำงน้อย 1 ด้ำน  ภำยใน  6  เดือน      เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

11. ร้อยละของผู้มำรับบริกำรผู้ป่วยใน ได้รับกำรบริกำรออกก ำลังกำยโดยนักกำยภำพบ ำบัด   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงาน เวชกรรมฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ส ำหรับงำนปกติ  ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

เชิงคุณภาพ                 

1. โครงกำร พัฒนำทักษะอำชีพผูพ้ิกำร 4 ประเภท คือ พิกำรทำงจติใจ
หรือพฤติกรรม สตปิัญญำ กำรเรียนรู้ และออทิสติกในวัยท ำงำน (JOB 
COACH phase I)  

1 1 ≥5 คน 48,000             

2. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู/้

เทคโนโลยีของงำนกำยภำพบ ำบัด 

 3 1 เรื่อง - 
            

3. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู/้

เทคโนโลยีของงำนกิจกรรมบ ำบัด 

 3 1 เรื่อง - 
            

4. ร้อยละผู้รับบริกำรที่มภีำวะสมำธิสั้นที่มำรับบริกำรต่อเนื่องมี

ควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้นตำมแผนกำรบ ำบัดฟื้นฟู อย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

 1 ร้อยละ 80 - 
            

5. ร้อยละของผูร้ับบริกำรเด็กโรคออทิสติกท่ีมีพัฒนำกำรดีขึ้นหลังได้รับ

กำรบ ำบัดฟื้นฟูทำงกิจกรรมบ ำบัดอย่ำงน้อย 1 ด้ำนใน 6 เดือน 

 1 ร้อยละ 80 - 
            

6. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกิจกรรมบ ำบัดใน

ระดับมำกถึงมำกที่สุด 

 1 ร้อยละ 80 - 
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

7. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกำยภำพบ ำบดัใน

ระดับมำกถึงมำกที่สุด 

 1 ร้อยละ 80 - 
            

8. ร้อยละของผูร้ับบริกำรเด็กโรคสมองพิกำรและเด็กทีม่ีพัฒนำกำรไม่

สมวัยมีพัฒนำกำรฯ ดีขึ้นหลังได้รบักำรบ ำบัดฟื้นฟูทำงกำยภำพบ ำบัด

ตำมแผนกำรบ ำบดัฟื้นฟู อย่ำงน้อย 1 ด้ำน  ภำยใน  6  เดือน 

 1 ร้อยละ 80 - 

            

9. ผู้รับบริกำรได้รับควำมปลอดภยัจำกกำรเกดิอุบัติเหตุขณะรับบรกิำร

กิจกรรมบ ำบัด 

 1 ร้อยละ 80 - 
            

10.ผู้รับบริกำรได้รับควำมปลอดภยัจำกกำรเกดิอุบัติเหตุขณะรับบรกิำร

กำยภำพบ ำบัด 

 1 ร้อยละ 90 - 
            

เชิงปริมาณ                 

1. ให้บริกำรกิจกรรมบ ำบดัผู้ป่วยนอกรำยบุคคล  1 500 รำย -             

2. ให้บริกำรกิจกรรมบ ำบดัผู้ป่วยใน  1 200 รำย -             

3. ให้บริกำรกำยภำพบ ำบัดผู้ป่วยนอกรำยบุคคล  1 200 รำย              

4. ร้อยละของผู้มำรับบริกำรผู้ป่วยใน ได้รับกำรบริกำรออกก ำลังกำยโดย

นักกำยภำพบ ำบัด 

 1 ร้อยละ 80 - 
            

5.กำรรำยงำนและจดักำรควำมเสีย่ง  1 12 ครั้ง -             
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตวิทยา  

 

 

 

 

 



96 
 

 

โครงสร้างกลุ่มงานจิตวิทยา  

  

งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
บ าบัดรักษา และฟื้นฟ ู

 

งานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลย ี
ทางจิตวิทยา 

  

งานสอน/ฝึกอบรม 
ทางจิตวิทยาคลินิก 

  

งานส่งเสริมสขุภาพจิตชมุชนและ 
การป้องกันปัญหาสขุภาพจิต 

  

นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

นางสาวชนัฐดา  ภูวชิัย 
หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 

นางสาวกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สุพรรณิการณ์ มาริบุตร         (IPD) 
ชุติกาญจน์ เหล่าพงศ์พิชญ์    (OPD) 

 

ชนัฐดา ภูวิชัย 
ชุติกาญจน์ เหล่าพงศ์พิชญ์ 

ชนัฐดา ภูวิชัย 
สุพรรณิการณ์ มาริบุตร 

ชนัฐดา ภูวิชัย 
สุพรรณิการณ์ มาริบุตร 
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อัตราก าลัง  
1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา  
2. นักจิตวิทยา  2 อัตรา  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดทางจิตวิทยาแก่ผู้มารับบริการเด็กและวัยรุ่น และครอบครัว  
2. ให้บริการความรู้เชิงวิชาการ รวมถึงการผลิต/พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 
3. เป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่ายชุมชนในด้านการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดทางจิตวิทยาในผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ยุ่งยากซับซ้อน 

ตามพ้ืนที่ร้องขอ/ส่งต่อ  
4. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

เจตจ านง  
ให้บริการทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเป็นแหล่งสนับสนุนทางวิชาการด้านจิตวิทยาคลินิกเด็กและวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพท่ี 7 

กลวิธีด าเนินงาน  

1. ให้บริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น และครอบครัว ด้วยกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชิงวิชาการทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องและทันสมัย 
3. พัฒนาองค์ความรู้/เทคโนโลยีทางด้านจิตวิทยาและสุขภาพจติชุมชนในเด็กและวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 
4. วิเคราะห์และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการวางแผนงานและแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดกรม  
1. ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center)  เป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์  เป้าหมาย ร้อยละ 50 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. ร้อยละของการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาได้ทันตามเวลาที่ก าหนด          เป้าหมาย ร้อยละ  ≥88 
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2. ระดับความส าเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองสุขภาพจิตของปฐมวัย/วัยเรียน/วัยรุ่น     เป้าหมาย ระดับ 3 
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ        เป้าหมาย ระดับ 3 
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานจิตวิทยาในภาพรวมระดับมากถึงมากที่สุด          เป้าหมาย ร้อยละ 85 
5. ระดับความส าเร็จการทบทวน 12 กิจกรรม              เป้าหมาย ระดับ 3 
6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน           เป้าหมาย ระดับ 3 
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI/ R2R/ วิจัย/ นวัตกรรม/ บทความวิชาการ/ องค์ความรู้ ของหน่วยงาน  เป้าหมาย ระดับ 3 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานจิตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ส าหรับงานปกติ   ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

1. งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychodiagnostic Assessment) และการบ าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ(Psychological Treatment and Rehabilitation) 

  1.1 งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก  2 1, 2 300/ราย/ป ี -             

  1.2 งานบ าบัดรักษาและฟื้นฟู 2 1, 2 100/ราย/ป ี -             
2. การประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเขา้สู่งานด้านสุขภาพจิตชมุชนและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Application of Clinical Psychology for Community Mental Health Services and 

Related Fields) 

  2.1 ถ่ายทอดความรู้ทางจติวิทยา หรือสุขภาพจติแก่ชุมชน 1, 3 1 6/ครั้ง/ป ี -             

  2.1 พัฒนานวตกรรม/เทคโนโลยดี้านจิตวิทยา หรือสุขภาพจติ  1, 3 1 1/เรื่อง/ป ี -             

3. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก เทคโนโลยี และการวิจัยทางวิทยาคลินิก (Professional, Technological Development and Clinical Psychological Research) 

  3.1 วิจัย หรือพัฒนาเทคโนโลยทีางวิทยาคลินิก 1 3 1/เรื่อง/ป ี -             

  3.2 พัฒนาบุคลากรภายในกลุม่งาน    -             

    3.2.1 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 2 3 1/คน/ครั้ง/ปี 15,000             

     3.2.2 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ/ Case conference นอกหน่วยงาน 2 3 3/ครั้ง/ป ี -             

  3.3 พัฒนาบุคลากรภายในกลุม่งานและสถาบัน                 

     3.3.1  การถ่ายทอดองคค์วามรู้เกีย่วกับสุขภาพจติของปฐมวัย/วัยเรียน/

วัยรุ่น   
3 1 3/ครั้ง/ป ี -             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

4. การสอน ฝึกอบรมและเป็นทีป่รึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก และอืน่ๆ (Clinical Psychological Training and Consultation) 

  4.1 สอน ฝึกอบรม หรือเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก และ

อื่นๆ  (วิทยากร หรือผู้ทรงคณุวุฒิ หรืออ่ืนๆ) 
2 3 3/ครั้ง/ป ี 0             

5. งานบริหารและธุรการ 

  5.1 งานด้านแผนและนโยบาย                 

   5.1.1 จัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี   2/ครั้ง/ป ี              

    5.1.2 ถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าป ี   2/ครั้ง/ป ี              

    5.2.3 ปรับแผนปฏิบตัิงานประจ าปี   1/ครั้ง/ป ี              

  5.2 งานธุรการ                 

    5.2.1. งานลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือภายในและภายนอก   ครั้ง              

    5.2.2 งานร่างเอกสาร โตต้อบ พิมพ์หนังสือท้ังภายในและภายนอก   ครั้ง              

    5.2.3 งานติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก   ครั้ง              

    5.2.4 รายงานผลการปฏิบตัิราชการประจ าปี   1/ครั้ง/ป ี              

6. งานประชุมคณะกรรมการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

    6.1.1 ประชุมคณะกรรมการ   12/ครั้ง/ป ี              
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
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โครงสร้างกลุ่มงาน สังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังคมสงเคราะห์ 

จิตเวชชุมชน 

นายวันพิชิต ทองเหง้า 
หัวหน้างาน 

 

บริหารงานสังเคราะห์ 

นายวันพิชิต ทองเหง้า 
หัวหน้างาน 

 

พัฒนางานวิชาการและ 

วิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 
นายวันพิชิต ทองเหง้า 

หัวหน้างาน 
 

นายวันพิชิตทองเหง้า 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

นางสาวกุสุมาวดี  ค าเกลี้ยง 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเมินและวินิจฉัย 
ทางสังคม 

น.ส.ประกายเพชร แก้วอินทร ์
หัวหน้างาน 

 

จัดการทรัพยากร 

ทางสังคม 

น.ส.ประกายเพชร แก้วอินทร ์
หัวหน้างาน 

พิทักษ์สิทธิทางสังคม 

น.ส.ประกายเพชร แก้วอินทร ์
หัวหน้างาน 

 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ทางสังคม 

นายวันพิชิต ทองเหง้า 
หัวหน้างาน 

 
 

บ าบัดทางสังคม 

นายวันพิชิต ทองเหง้า 
หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  

1. นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. งานประเมินและวินิจฉัยทางสังคม 

2. งานบ าบัดทางสังคม 

3. งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม 

4. งานพิทักษ์สิทธิทางสังคม 

5. งานจัดการทรัพยากรทางสังคม 

6. งานสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชน 

7. งานบริหารงานสังคมสงเคราะห์ 
8. งานพัฒนางานวิชาการและวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 

เจตจ านง 

ช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

กลวิธีด าเนินงาน  

1. พัฒนาระบบงาน 

2. เน้นการมีส่วนร่วมผู้ใช้บริการ 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการเติมเต็มความรู้ที่หลากหลาย 

4. สร้างเครือข่ายการท างาน 
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ตัวช้ีวัดกรม 
1. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป้าหมาย: ร้อยละ 30 

2. ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความรุนแรงซ้ า ภายใน 1 ปี   เป้าหมาย: ร้อยละ 96 

3. ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F)         เป้าหมาย: ร้อยละ 70 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการดูผู้ป่วย SMI          เป้าหมาย: ระดับ 5 

 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละผู้ที่ได้รับการประเมินและวินิจฉัยทางสังคมมีแนวทางการแก้ไขปัญหา    เป้าหมาย ร้อยละ 60 
2. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้ากลุ่มกิจกรรมมีการดูแลสุขภาพจิตตัวเองดีขึ้น    เป้าหมาย ร้อยละ 60 
3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม     เป้าหมาย ร้อยละ 60 
4. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความเข้าใจสิทธิของคนพิการ       เป้าหมาย ร้อยละ 60 
5. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสามารถมารับบริการได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง เป้าหมาย ร้อยละ 60 
6. ร้อยละการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูง      เป้าหมาย ร้อยละ 60 
7. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ        เป้าหมาย ร้อยละ 90 
8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน    เป้าหมาย ระดับ   5 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI/ R2R/ วิจัย/ นวัตกรรม/ บทความวิชาการ/  เป้าหมาย ระดับ   5 

เรื่องเล่าเร้าพลัง/ องค์ความรู้ ของหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 ส าหรับงานปกติ   ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

งานประเมินและวนิิจฉัยทางสังคม                 

1. ประเมินและวินิจฉัยทางสังคม ผู้ป่วยนอก 2 1 200 ราย              

2. ประเมินและวินิจฉัยทางสังคม ผู้ป่วยใน 2 1 30 ราย              

งานบ าบัดทางสังคม                 

1. การบ าบัดรายบุคคล 2 1 20 ราย              

2. การบ าบัดแบบกลุม่ 2 1 50 ราย              

งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม                 

1. ฟืน้ฟูสมรรถภาพทางสังคม 2 1 200 ราย              

งานพิทักษ์สิทธิทางสังคม                 

1. ให้ค าแนะน าเรื่องสิทธิคนพิการ 2 1 50 ราย              

2. เปลี่ยนสิทธิ ท.74 2 1 20 ราย              

งานจัดการทรัพยากรทางสังคมสงเคราะห์                 

1. ให้การสงเคราะห์ครอบครัวที่มปีัญหาฐานะยากจน 2 1 30 ราย              

2. ประสานทรัพยากรทางสังคม 2 1 100 ราย              
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

งานสังคมสงเคราะห์จิตเวชชมุชน                 

1. เยี่ยมบ้าน เยีย่มโรงเรียน เยี่ยมชุมชน เยี่ยมสถานประกอบการ 2 1 10 ราย              

2. Case conference 2 1 5 ราย              

งานบรหิารงานสังคมสงเคราะห ์                 

1. จัดท าแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ  2 2 1 ครั้ง/ปี              

2. จัดท าตัวช้ีวัด 2 1 1 ครั้ง/ปี              

3. จัดท าฐานข้อมูลสังคมสงเคราะห์ 2 1               

4. บริหารจัดการความเสีย่งในกลุม่งาน 2 2               

5. ก ากับติดตามความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 2 1 2 ครั้ง/ปี              

7. ปรับปรุง Service profile 2 2 1 ครั้ง/ปี              

8. เข้าร่วมประชุมงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ประจ าป ี 2 1 1 ครั้ง/ปี              

9. ทบทวน 12 กิจกรรม 2 2 12 ครั้ง/ปี              

งานพัฒนางานวิชาการและวิจัยทางสังคมสงเคราะห ์                 

1. พัฒนาผลงานวิชาการ  2 2 1 เรื่อง              

2. พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบกลุ่ม 2 1 1 รูปแบบ              
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชระเบียน 
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โครงสร้างกลุ่มงานเวชระเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

นางสาวจิระนันท์ ถวิลถึง 
หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชระเบียน 

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

1.อำริยำภรณ์ อุลำนันท์ 
หัวหน้างาน 

งานสารสนเทศเวชสถิติ งานสิทธิ์บัตร/ประกันสุขภาพ 

1.จิระนันท์ ถวิลถึง 
หัวหน้างาน 

1.จิระนันท์ ถวิลถึง 
หัวหน้างาน 

1.ทิพย์สุดำ เกตเกษำ 
หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  
1. นักวิชำกำรสถิติ  2 อัตรำ 
2. เจ้ำพนักงำนสถิติ  1 อัตรำ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 

a. จัดท ำเวชระเบียน ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก 
b. พิมพ์แบบบันทึก OPD CARD และใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก 
c. สืบค้นประวัติผู้ป่วยนอกกรณีได้รับกำรร้องขอ และไม่ขัดต่อระเบียบทำงรำชกำร  
d. ตรวจรับแฟ้มประวัติที่ ยืม-คืน และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
e. บันทึกข้อมูลบริกำรผู้ป่วยนอกในระบบ MS. Excel และบันทึกรหัสโรค ในใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก  
f. ให้บริกำรคัดส ำเนำประวัติกำรรักษำผู้ป่วยนอก ตำมกำรอนุมัติของผู้อ ำนวยกำร หรือตำมค ำสั่งศำล 
g. ธุรกำรอ่ืนๆ และประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ 

2. งานสารสนเทศเวชสถิติ 
a. จัดท ำ และส่งรำยงำนข้อมูลบริกำรผู้ป่วย ผ่ำนระบบ สจ.รง.201 กรมสุขภำพจิต 
b. จัดท ำฐำนข้อมูลบริกำรสุขภำพ ตำมโครงสร้ำง 43 แฟ้มมำตรฐำน 
c. ตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลบริกำรสุขภำพ ผ่ำนระบบ OP/PP Individual 2010 
d. จัดส่งรำยงำนข้อมูลบริกำรสุขภำพ 43 แฟ้ม ผ่ำนระบบ DATA Center กรมสุขภำพจิต, ผ่ำนระบบ OP-PP2010 สปสช., ผ่ำนระบบ HDC สสจ.ขอนแก่น, 

E-mail : ict@dmh.mai.go.th และ plandmh99@gmail.com สนย.กรมสุขภำพจิต 
e. ติดตำม ประสำนงำน และรวบรวมผลกำรจัดส่งรำยงำนต่ำงๆ ให้หน่วยงำนภำยนอกได้ทันตำมก ำหนด 
f. วิเครำะห์ข้อมูลผู้ป่วยใน ผ่ำนระบบ DRG เพ่ือสนับสนุนดัชนีชี้วัดกำรรักษำของสถำบัน (ค่ำ CMI) 
g. วิเครำะห์ควำมสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน  
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h. สรุปข้อมูลบริกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ทีมน ำ และPCT 
i. จัดท ำ รวบรวม วิเครำะห์ผล สรุปกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดของหน่วยงำน 

3. งานสิทธิ์บัตร/ประกันสุขภาพ 
a. ตรวจรับเอกสำรสิทธิ์ของผู้รับบริกำร 
b. แนะน ำเรื่องสิทธิ์กำรรักษำแก่ผู้รับบริกำร  
c. ประสำนสิทธิ์กำรรักษำท่ีผิดพลำด กับโรงพยำบำลต้นสังกัดที่ส่งต่อผู้ป่วย 
d. ให้บริกำรตรวจสอบสิทธิ์ ผ่ำนระบบออนไลน์ NHSO UC Search Client 4.0 สปสช. 
e. พิมพ์ใบแสดงสิทธิ์ และถ่ำยส ำเนำใบส่งต่อกำรรักษำให้ผู้ป่วยใหม่ สิทธิ์ UC 
f. ให้บริกำรลงทะเบียนสิทธิ์เบิกจ่ำยตรง ผ่ำนระบบออนไลน์ NHSO Client สปสช. 
g. รวบรวม จัดเก็บเอกสำรสิทธิ์เบิกจ่ำยตรง 
h. รวบรวม จัดส่งข้อมูลบริกำรผู้ป่วยและเอกสำรประกอบกำรเรียกเก็บให้ฝ่ำยกำรเงิน 

4. งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
a. ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยรับไว้รักษำ 
b. จัดท ำเวชระเบียน พิมพ์แบบบันทึก Summary, Discharge Note, ใบรับผู้ป่วยไว้รักษำ และสติ๊กเกอร์ผู้ป่วยใน 
c. สืบค้นประวัติผู้ป่วยในกรณีได้รับกำรร้องขอ และไม่ขัดต่อระเบียบทำงรำชกำร  
d. ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยในจ ำหน่ำย บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถกำรในระบบ MS. Excel และบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถกำร ในใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยใน 
e. ตรวจรับ และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในจ ำหน่ำย 
f. ให้บริกำรคัดส ำเนำประวัติกำรรักษำผู้ป่วยใน ตำมกำรอนุมัติของผู้อ ำนวยกำร หรือตำมค ำสั่งศำล 

 
เจตจ านง 
เวชระเบียนมุ่งม่ันให้บริกำรที่เสมอภำค ด้วยข้อมูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน ทันเวลำพร้อมใช้ 
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กลวิธีด าเนินงาน  
1. ให้บริกำรเวชระเบียนตำมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2. พัฒนำระบบบริกำรเวชระเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำพร้อมใช้อย่ำงต่อเนื่อง 
3. ทบทวนกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำน ก่อเกิดผลดีต่อผู้รับบริกำร 

 
ตัวช้ีวัดกรม 

1. ร้อยละของผู้ป่วยสมำธิสั้น (ADHD) เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต เป้ำหมำย   ร้อยละ 9 
2. ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต เป้ำหมำย   ร้อยละ 11 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. ค่ำ CMI ของสถำบันผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด เป้ำหมำย   1.5 
2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล เป้ำหมำย   5 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. ร้อยละกำรส่งสถิติผู้ป่วยให้ส ำนักยุทธศำสตร์สุขภำพจิต  กรมสุขภำพจิตทันภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน  เป้ำหมำย ร้อยละ 92 

2. ร้อยละควำมสมบูรณ์ ควำมถูกต้อง ทันเวลำที่ก ำหนด ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ 43 แฟ้ม   เป้ำหมำย ร้อยละ 82 

3. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี เวชระเบียน    เป้ำหมำย 1 เรื่อง 

4. จ ำนวนกำรส่งใบ รำยงำนอุบัติกำรณ์ของบุคลำกรในสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้ำหมำย 18 เรื่อง 

5. จ ำนวนกำรส่งข้อมูลบริกำรผู้ป่วยนอกให้ฝ่ำยกำรเงิน        เป้ำหมำย 10 ครั้ง 

6. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน     เป้ำหมำย ระดับ 5 

7. ทบทวน 12 กิจกรรม           เป้ำหมำย 5 ครั้ง 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานเวชระเบียน ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วย

นับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก                 

1.งำนจัดท ำเวชระเบยีน ลงทะเบียนประวัตผิู้ป่วยนอก 2.2 1 ร้อยละ -             

2.งำนพิมพ์แบบบันทึก OPD CARD และใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก 2.2 1 ร้อยละ -             

3.งำนสืบค้นประวตัิผู้ป่วยนอกกรณีได้รับกำรร้องขอ 2.2 1 ครั้ง              

4.งำนตรวจรับ และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 2.2 1 ครั้ง -             

5.งำนบันทึกข้อมูลบริกำรในระบบ MS. Excel และบันทึกรหสัโรค 
ในใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก  

2.2 1 ร้อยละ -             

6.งำนให้บริกำรคัดส ำเนำประวัติกำรรักษำผู้ป่วยนอก ตำมกำร
อนุมัติของผู้อ ำนวยกำร หรือตำมค ำสั่งศำล 

2.2 1 ครั้ง -             

7.งำนธุรกำรอื่นๆ และประชุมคณะกรรมกำรตำ่งๆ 4.1 4 ครั้ง -             

งานสารสนเทศเวชสถิต ิ                 

1.งำนจัดท ำ และส่งรำยงำนสถติิผูป้่วยให้หน่วยงำนภำยนอก 2.2 1 ร้อยละ -             

2.งำนวิเครำะห์ข้อมลูผู้ป่วยใน (ค่ำ CMI) 2.2 1 ค่ำ -             

3.งำนวิเครำะห์ควำมสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและใน 2.2 3 ร้อยละ -             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วย

นับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

4.งำนจัดท ำฐำนข้อมูลบริกำร รำยงำนตำมโครงสร้ำง 43 แฟ้ม 2.2 3 ร้อยละ -             

5.งำนตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลบริกำรสุขภำพ 43 แฟ้ม 2.2 3 ร้อยละ -             

6.งำนจัดส่งรำยงำนข้อมลูบริกำรสขุภำพ 43 แฟ้ม 2.2 3 ร้อยละ 500             

7.งำนติดตำม ประสำนงำน และรวบรวมผลกำรจดัส่งรำยงำน ให้
หน่วยงำนภำยนอก 

4.1 4 ร้อยละ -             

8.งำนสรุปข้อมูลบริกำร ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ฯลฯ 4.1 4 ครั้ง -             

9.จัดท ำ รวบรวม วิเครำะห์ผล สรปุกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดของ
หน่วยงำน 

2.2 1 ครั้ง/ป ี -             

งานสิทธิ์บัตร/ประกันสขุภาพ                 

1.งำนตรวจรับเอกสำรสิทธ์ิของผู้รบับริกำร 2.2 1 ครั้ง -             

2.งำนแนะน ำเรื่องสิทธ์ิกำรรักษำแก่ผู้รับบริกำร   2.2 1 ครั้ง -             

3.งำนประสำนสิทธ์ิกำรรักษำทีผ่ิดพลำด กับโรงพยำบำลต้นสังกัดที่
ส่งต่อผู้ป่วย 

2.2 1 ครั้ง -             

4.งำนให้บริกำรตรวจสอบสิทธ์ิ 2.2 1 ครั้ง -             

5.งำนพิมพ์ใบแสดงสิทธ์ิ และถ่ำยส ำเนำใบส่งต่อกำรรักษำใหผู้้ป่วย
ใหม่ สิทธ์ิ UC 

2.2 1 ครั้ง -             

6.งำนให้บริกำรลงทะเบยีนสิทธ์ิเบกิจ่ำยตรง 2.2 1 ร้อยละ -             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วย

นับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

7.รวบรวม จัดเก็บเอกสำรสิทธ์ิเบกิจ่ำยตรง 2.2 1 ครั้ง -             

8.รวบรวม จัดส่งข้อมูลบริกำรผู้ปว่ยและเอกสำรประกอบกำรเรยีก
เก็บให้ฝ่ำยกำรเงิน 

2.2 1 ครั้ง -             

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน                 

1.งำนลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยรับไว้รักษำ 2.2 1 ร้อยละ -             

2.งำนจัดท ำเวชระเบยีน พิมพ์แบบบันทึกผู้ป่วยใน 2.2 1 ร้อยละ -             

3.งำนสืบค้นประวตัิผู้ป่วยกรณไีดร้บักำรร้องขอ 2.2 1 ครั้ง -             

4.ลงทะเบียนประวัตผิู้ป่วยในจ ำหน่ำย บันทึกรหัสโรค และรหสั
หัตถกำร 

2.2 1 ร้อยละ -             

5.งำนตรวจรับ และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในจ ำหน่ำย 2.2 1 ครั้ง -             

6.งำนให้บริกำรคัดส ำเนำประวัตผิูป้่วยใน ตำมกำรอนุมตัิของ
ผู้อ ำนวยกำร/ตำมค ำสั่งศำล 

2.2 1 ครั้ง -             
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล 
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โครงสร้างกลุ่มภารกิจการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกุสุมาวดี  ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำงสุดำรัตน์  ยอดประทุม 

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและ
การพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการ
พยาบาลจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ 

นำงพิชญำณ์ สืบสุนทร 
หัวหน้างาน 

กลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้ป่วยใน 
กลุ่มงานการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

นำงสำวธนภรณ์ มะส่ำห์ 
หัวหน้างาน 

นำงถิรดำ ทัลค ำมุล 
หัวหน้างาน 

นำงสุดำรัตน์  ยอดประทุม 
หัวหน้างาน 

นำงสุดำรัตน์  ยอดประทุม 

รองผู้อ านวยการกลุ่มการพยาบาล 
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อัตราก าลัง  
1. งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 

1.1. พยำบำลวิชำชีพ  5 อัตรำ 
1.2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรำ 

2. งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 
2.1. พยำบำลวิชำชีพ  6 อัตรำ  
2.2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรำ 

3. งำนกำรพยำบำลสุขภำพจิตชุมชนและพัฒนำเครือข่ำย 
3.1. พยำบำลวิชำชีพ  3 อัตรำ 

4. งำนพัฒนำวิชำกำรและวิจัย คณะกรรมกำรงำนวิจัย 5 อัตรำ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ   

กลุ่มการพยาบาล 
ด้านบริหาร 

1. ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรกำรพยำบำลตำมมำรฐำนของส ำนักกำรพยำบำลและกรมสุขภำพจิต 
2. สนับสนุนด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้เพียงพอต่อกำรบริกำรพยำบำล 
3. บริหำรพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ ให้พร้อมใช้และมีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 
4. ดูแลด้ำนสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรพยำบำลทุกระดับ 

ด้านบริการ 
1. ควบคุมก ำกับคุณภำพทำงกำรพยำบำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
2. ตรวจสอบคุณภำพบริกำรและประเมินคุณภำพกำรพยำบำล(นิเทศ) 



118 

 

3. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติกำรพยำบำลที่ส ำคัญและด ำเนินกำรปรับปรุงเป็นระยะ 
4. บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมกำรควำมเสี่ยง 

ด้านวิชาการ 
1. พัฒนำบุคลำกรทำงกำรพยำบำลให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนวิชำกำรและด้ำนบริกำรทำงกำรพยำบำล 
2. ส่งเสริมให้มีกำรค้นคว้ำและสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยทำงกำรพยำบำลมำประยุกต์ใช้ในกำรพยำบำล 
3. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรในกำรเสนอผลงำนและกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
4. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่บุคลำกร  นักศึกษำและประชำชนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 
5. รับกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน/อบรมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนรวมถึงนักศึกษำพยำบำลจำกสถำบันต่ำงๆ 

เจตจ านง   องค์กรพยำบำลเป็นองค์กรที่ได้มำตรฐำนของวิชำชีพ  บุคลำกรมีควำมพึงพอใจและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 
กลวิธีด าเนินงาน  

1. พัฒนำบริกำรกำรพยำบำลด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
2. พัฒนำบุคลำกรให้ใช้ศักยภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยสนับสนุน  ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ ลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือเพ่ิมพูน

ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
3. ศึกษำ/ค้นคว้ำผลงำนวิชำกำร/วิจัยด้ำนกำรพยำบำลสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น  พร้อมน ำผลงำนวิชำกำร/วิจัยเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้/พัฒนำ/ผลิตผลงำน

วิชำกำรหรือนวตกรรมทำงกำรพยำบำล 
4. สนับสนุน  ส่งเสริมและประสำนงำนให้ทุกหน่วยงำนในกลุ่มกำรพยำบำลด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
5. ประสำนงำนให้มีกำรควบคุม  ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภำพกลุ่มกำรพยำบำล 
6. ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนคุณภำพตำมแผนที่วำงไว้ 
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ตัวช้ีวัดกรม 
1. ตัวชี้วัดที่ 24  ร้อยละของนวตกรรม/เทคโนโลยีด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชของหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรวิจัยพัฒนำและน ำไปใช้ประโยชน์ เป้ำหมำยร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
2. คะแนน  HA  Scoring ผ่ำนเกณฑ์ขั้นที่ 1 ที่ก ำหนด         เป้ำหมำย 2 คะแนน 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
3. ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลที่มีสมรรถนะหลัก/วิชำชีพผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด    เป้ำหมำย ร้อยละ  85 
4. ร้อยละของบุคลำกรที่มีระดับควำมสุขในระดับปกติขึ้นไป          เป้ำหมำย ร้อยละ  75 
5. ร้อยละกำรจัดอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ ในกำรดูแลผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ชุมชน) เป้ำหมำย ร้อยละ   8 
6. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน       เป้ำหมำย 5 คะแนน 
7. ทบทวน 12 กิจกรรม           เป้ำหมำย  มำกกว่ำ 15 ครั้ง               
8. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี ของหน่วยงำน   เป้ำหมำย 1 เรื่อง 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มการพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

1.โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรอบรมเฉพำะทำงด้ำนกำรพยำบำลสุขภำพจิต
เด็กและวัยรุ่น 

 2 2  คน 160,000              

2.โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกลุ่มกำรพยำบำลด้ำนบริกำร  
วิชำกำรและบริหำรทำงกำรพยำบำล 

2 1,2.3 20  คน 54,000             

3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรทำงกำรพยำบำลส ำหรับ
หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำตึก/ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนทำงกำรพยำบำล 

4 2,4 4  คน 40,000             

ด้านบริหารทางการพยาบาล                 
1.จัดอัตรำก ำลังเพื่อปฏิบัติงำนบรกิำรผู้ป่วย 4 4 12 ครั้ง/ปี -             
2.จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำป ี 4 4 1 ครั้ง/ปี -             
3.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทำงกำรพยำบำลทุก 2 เดือน 4 4 6  ครั้ง/ป ี -             
4.จัดประชุมบุคลำกรทำงกำรพยำบำลทุกระดับทุก 6 เดือน 4 4 2  ครั้ง/ป ี -             
ด้านบริการพยาบาล                 
1.จ ำนวนผู้ป่วยใหม ่ 2 2 300  รำย              
2.จ ำนวนผู้ป่วยเก่ำ 2 2 1,000 รำย              
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์

สถำบันข้อที ่

3.จ ำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำร 2 2 500 รำย              
4.จ ำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 2 2 400 รำย              
5.จ ำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริกำรสุขภำพจิตศึกษำ 2 2 350 รำย              
ด้านวชิาการทางการพยาบาล                 
1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรปีละ  2  ครั้ง 2 3 20 คน 10,000             
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนผลงำนวิชำกำร/นวตกรรมทำงกำรพยำบำล 2 3 20 คน 6,000             
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและการพยาบาลจติเวชฉุกเฉิน 
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โครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
 ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสุดารัตน์ ยอดประทุม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์ 
รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

นางพิฐชญาณ์ สืบสุนทร 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน 

งานบริการพยาบาลคัดกรอง 
และจิตเวชฉุกเฉิน 

นางชฎาพร บุณจันทร์ 
หัวหน้างาน 

งานบริการพยาบาล 
สุขภาพจิตศึกษา 

นางพิฐชญาณ์ สืบสุนทร 
หัวหน้างาน 

 

งานบริการพยาบาลนิติจิตเวช 
และจิตเวชยาเสพติด 
นางศศิวิมล วัลย์เครือ 

หัวหน้างาน 
 

งานบริการพยาบาลให้ปรึกษา
และปรับพฤติกรรม 

นางสาวปุณยนุช ฝางขันธ์ 
หัวหน้างาน 

 

งานบริการพยาบาลส่งเสริม/ 
กระตุ้นพัฒนาการ 

นางภัทราวดี ดอนนอก 
หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  

1. พยาบาลวิชาชีพ  6 อัตรา 
2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  4 อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน  

1. ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่มารับการตรวจรักษาโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพ/ประเมินสภาพผู้ป่วย 

การพยาบาลในระยะก่อน-ขณะ-หลังการตรวจรักษา การพยาบาลในคลินิกเฉพาะโรคคลินิกเฉพาะทางการพยาบาล คลินิกบริการปรึกษาสุขภาพ การจัดการข้อมูลด้านนิติจิตเวช

และยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพ/การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตเวชให้สามารถด ารงชีวิตอิสระได้ 

2. วางระบบบริการ ควบคุม ก ากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ

ทุก 6 กระบวนงาน(เข้าถึงเข้ารับบริการ ประเมินผู้ป่วย วางแผนดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การดูแลต่อเนื่อง การให้ข้อมูลและเสริมพลัง) 

3. ให้บริการ/บริหารจัดการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชที่รุนแรงหรือมีลักษณะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของตนเองและ/หรือผู้อ่ืน 

ต้องการความช่วยเหลือหรือการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้การพยาบาล ณ แผนกฉุกเฉินและ/หรือห้องสังเกตอาการ 

4. วางระบบบริการ ควบคุม ก ากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีคุณภาพสูง 

5. สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

6. จัดบริการการพยาบาลในรูปแบบคลินิกเฉพาะโรค คลินิกเฉพาะ 

7. ตรวจสอบคุณภาพบริการและประเมินคุณภาพการพยาบาล (นิเทศ)  

8. สนับสนุนให้มีการท างาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีม 

9. จัดท าคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาลที่ส าคัญ และด าเนินการปรับปรุงเป็นระยะ 

10. บริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ประกอบด้วย 

1. งานบริการพยาบาลคัดกรองและจิตเวชฉุกเฉิน 

1) ประเมินอาการทางการเบื้องต้นและประเมินสภาพจิต รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดล าดับความรุนแรงและความเร่งด่วน ของการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 

2) ประเมินและจ าแนกระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของการเจ็บป่วยทางจิต เพ่ือส่งต่องานจิตเวชฉุกเฉิน 

3) ให้การช่วยเหลือและการรักษาพยาบาล ด้านจิตเวชเบื้องต้นที่เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด 

4) บันทึกข้อมูลประเมินทางจิตเวช ตามแบบฟอร์มการบันทึก 

5) รายงานให้ข้อมูลแพทย์/ทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ตามข้ันตอนในฐานะทีมสุขภาพจิต 

6) ให้ข้อมูลอาการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง ดูแลจากการประเมินอาการแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวรับทราบ 

7) ประเมินปัญหาและเฝ้าระวังอาการ/ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ บุคคลอื่นและทรัพย์สิน 

8) ปฏิบัติการพยาบาล สอดคล้องตามปัญหาและการตอบสนองต่อภาวการณ์เจ็บป่วยด้านจิตเวชและสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ 

9) ประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาล 

2. งานบริการพยาบาลสุขภาพจิตศึกษา 

ให้สุขศึกษาเฉพาะเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชและการเจ็บป่วยทางจิต สอนและให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่ผู้ป่วยจิตเวชเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหาเพื่อน าไปสู่การจัดการวางแผน 

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตอย่างชัดเจน 

3. งานบริการพยาบาลส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ 

1) ประเมิน/คัดกรองพัฒนาการผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการช้า ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา  ด้านการใช้ภาษา ด้านการเข้าใน

ภาษา และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 

2) ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ ตามปัญหาพัฒนาการแต่ละด้าน ให้เด็กมีทักษะหรือความสามารถในด้านต่างๆดีข้ึน  

3) สอน/สาธิต ฝึกผู้ดูแลให้สามารถน าไปส่งเสริม/ฝึกกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้าน 
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4) ก ากับติดตามการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ พร้อมทั้งประเมินติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ต่อเนื่องที่บ้าน 

5) ให้ความรู้และเสริมพลังผู้ป่วย ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล  

4. งานบริการพยาบาลให้ค าปรึกษาและปรับพฤติกรรม 

1) ให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้ส ารวจตนเอง เพ่ือแกป้ัญหาการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 

2) สอนการปรับพฤติกรรมให้ผู้รับบริการเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้กลับมาสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้มากท่ีสุด 

3) สอน/สาธิต ฝึกผู้ดูแลให้สามารถน าไปปรับพฤติกรรม ให้เหมาะสม ต่อเนื่องที่บ้าน โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน 

4) ก ากับติดตามการการปรับพฤติกรรม และประเมินติดตามความก้าวหน้าที่บ้าน โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน 

5) ให้ความรู้และเสริมพลังผู้ป่วย ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล  

5. งานบริการพยาบาลนิติจิตเวชและจิตเวชยาเสพติด 

1) ให้บริการพยาบาลผู้รับบริการที่กระท าความผิด ที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวช 

2) ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสาเหตุการติดยา แนวทางในการบ าบัดรักษา วิธีการที่จะหยุดใช้ยาได้อย่างถูกต้อง 

3) ประเมินและให้ข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้/ การเสพ/ การติดยาเสพติด  

4) ให้ค าปรึกษา ให้ผู้ป่วยมีทักษะต่างๆในการหยุดใช้สารเสพติด ป้องกันการกลับไปเสพยาซ้ า พร้อมสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5) สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในครอบครัว  

6) บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยนิติจิตเวช ประสานงานกับทีมนิติจิตเวช และพิทักษ์สิทธ์ของผู้ป่วย 

เจตจ านง 

เป็นหน่วยบริการที่มีความเชียวชาญ ด้านการให้บริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แบบไม่จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) แก่

ผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพและทีมที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ บ าบัด รักษา ฟื้นฟู บุคลากรมีองค์ความรู้เฉพาะทาง

ตามมาตรฐานวิชาชีพมีความพึงพอใจและมีความสุข 
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กลวิธีด าเนินงาน 

1. พัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

2. พัฒนาบุคลากรให้ใช้ศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการบ าบัดรักษาผู้ป่วย 

4. ศึกษา วิจัยทางการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พร้อมทั้งน าผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดนวัตกรรมทางการพยาบาล 

5. วางแผน/ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบคุณภาพกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน ให้ทุกหน่วยงานในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉินด าเนินการพัฒนากิจกรรมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

7. ประสานงานให้มีการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลสุขจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นผู้ป่วยนอก และมาตรฐานการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน 

8. ประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานคุณภาพตามแผนที่วาง 
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ตัวช้ีวัดภารกิจ   

 ร้อยละของข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ของผู้มารับบริการที่งานพยาบาลผู้ป่วยนอกได้รับการแก้ไข    เป้าหมาย ร้อยละ 90 

 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด     เป้าหมาย ร้อยละ 80 

 ทบทวน 12 กิจกรรม             เป้าหมาย ระดับ 5 

 ร้อยละของผู้รับบริการรายใหม่ที่รับ pre-diagnosis intervention        เป้าหมาย ร้อยละ 80 

 ร้อยละผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้ายุ่งยากซับซ้อนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน้อย 1 ด้าน ภายใน 6 เดือน 
จากการกระตุ้นพัฒนาการด้วย DSI เป้าหมาย ร้อยละ 70   

 ร้อยละผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นได้รับการคัดกรองด้วย SNAPI4 ทุกครั้ง        เป้าหมาย ร้อยละ 70  

 อัตราการท าร้ายตัวเองซ้ าของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ผู้ป่วยนอก)        เป้าหมาย ร้อยละ <8 

 จ านวนอุบัติการณ์ของความพร้อมใช้ส าหรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์       เป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 5 

 ร้อยละของผู้มารับบริการที่ได้รับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้รับการติดตามผลและรายงานผล    เป้าหมาย ร้อยละ 95  

 ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน(จ าหน่าย) มารักษาที่สถาบัน     เป้าหมาย ร้อยละ 80 

 จ านวนของการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยี ของหน่วยงาน     เป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 5 

 ร้อยละผู้ป่วยได้รับบริการตามนัด            เป้าหมาย ร้อยละ 70 

 ร้อยละการติดตามผู้ป่วยไม่มาตามนัด           เป้าหมาย ร้อยละ 70 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 ส าหรับงานปกติ   ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

1.งานบริการคักดกรองและจิตเวชฉุกเฉิน                 

1.1งานบริการพยาบาลคัดกรอง 2 1 400ราย/ด. -             

1.2งานบริการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน 2 1 20ราย/ป ี -             

2.งานบริการพยาบาลสุขภาพจิตศึกษา                 

2.1บริการพยาบาลสุขภาพจิตศึกษาโรคซึมเศรา้และปญัหาอารมณ์ 2 1 80ราย/เดือน -             

2.2บริการพยาบาลสุขภาพจิตศึกษาโรคออทิสติกและปญัหาพัฒนาการ 2 1 160ราย/เดือน              

2.3บริการพยาบาลสุขภาพจิตศึกษาโรคสมาธิสั้นปญัหาพฤติกรรมและการเรียน 2 1 240ราย/เดือน -             

3.งานบริการพยาบาลส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ 2 1 30 ราย/เดือน -             

4.งานบริการพยาบาลให้ค าปรึกษาและปรับพฤติกรรม                 

4.1 งานบริการพยาบาลให้ค าปรึกษา 2 1 50ราย/เดือน -             

4.2งานบริการพยาบาลปรับพฤติกรรม 2 1 300ราย/เดือน -             

5. งานบริการพยาบาลนิติจิตเวชและจิตเวชยาเสพติด                 

5.1งานบริการพยาบาลนติิจิตเวช 2 1 20 ราย/ป ี -             

5.2งานบริการพยาบาลจิตเวชยาเสพติด 2 1 10 ราย/เดือน -             
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
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โครงสร้างงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสุดารัตน์ ยอดประทุม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 

นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

นางสาวอภิรดี ภูลายดอก 
รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

หอผู้ป่วยในพัฒนาการ 
นางสาวอภิรดี ภูลายดอก 

หัวหน้าหอ 

หอผู้ป่วยในสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น 
นางสาววารุณี รัตนเหลี่ยม 

หัวหน้าหอ 
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อัตราก าลัง  

1. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา 

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

1) ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย-ดึก) โดยแยกเป็นหอผู้ป่วยต่างๆ ตั้งแต่

ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเนื่อง และจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอันตรายทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่น และทรัพย์สิน ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และสามารถดูแลตนเอง พร้อมที่จะกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2) วางระบบบริการ ควบคุมก ากับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยในที่มีคุณภาพสูง 

3) สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

4) คัดกรอง/แยกประเภทผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาทางกาย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามเกณฑ์การจ าแนกผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยใน 

5) จัดบริการการพยาบาลในรูปแบบคลินิกเฉพาะโรค คลินิกเฉพาะทาง แบบผู้ป่วยใน 

6) ตรวจสอบคุณภาพบริการและประเมินคุณภาพการพยาบาล (นิเทศ)  

7) สนับสนุนให้มีการท างาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีม 

8) จัดท าคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาลที่ส าคัญ และด าเนินการปรับปรุงเป็นระยะ 

9) บริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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2. หอผู้ป่วยในพัฒนาการ 

1) ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยพัฒนาการช้าที่จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย-ดึก)และแบบไป-กลับ 

2) ประเมิน/คัดกรองพัฒนาการรายบุคคล ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เช่น คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี(DSI 300 ข้อ, 645 ข้อ) 

3) วางแผนส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ รายบุคคล รายกลุ่มร่วมกับสหวิชาชีพผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน 

4) ประสานทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามความจ าเป็นรายโรค/รายปัญหา 

5) ให้การดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยพัฒนาการช้า ตามแผนการรักษา  

6) ประเมิน ติดตาม ความก้าวหน้าของพัฒนาการรายบุคคล ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เช่น คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี(DSI 300 ข้อ, 645 

ข้อ) อย่างต่อเนื่อง ทั้งขณะนอนโรงพยาบาลตลอดจนกลับสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

7) ให้ข้อมูลเสริมพลังผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน เช่น สุขภาพจิตศึกษา ให้ค าปรึกษา การปรับพฤติกรรมและการรักษาด้วยยา 

 

3. หอผู้ป่วยในสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น 

1) ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่นที่จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย-ดึก)และทดลองเยี่ยม

บ้าน โรงเรียนและชุมชน 

2) ประเมิน/คัดกรองค้นหาปัญหารายบุคคล เฝ้าระวังความเสี่ยงรายโรค ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เช่น HoNOSCA, CDI, CBI,2Q, 8Q 9Q 

3) วางแผนการดูแลทางการพยาบาลตามปัญหารายบุคคลร่วมกับสหวิชาชีพผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน 

4) ประสานทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล รักษา บ าบัด ฟื้นฟู ตามความจ าเป็นรายโรค/รายปัญหา 

5) ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น ตามกระบวนการพยาบาลได้รับการดูแล รักษา บ าบัด ฟื้นฟู จากทีมการพยาบาลและสหวิชาชี พ

ตามแผนการรักษา  
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6) ประเมิน ติดตาม ความก้าวหน้าของผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น ร่วมกับแพทย์หรือสหวิชาชีพ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ขณะนอนโรงพยาบาลตลอดจนกลับสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

7) ให้ข้อมูลเสริมพลังผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน เช่น สุขภาพจิตศึกษา ให้ค าปรึกษา การปรับพฤติกรรมและการรักษาด้วยยา 

4. งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน  

1) การพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานของสถาบัน 

2) พัฒนาระบบคุณภาพกลุ่มการพยาบาลให้ได้มาตรฐานพยาบาลผู้ป่วยใน 

3) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพกับหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล 

4) ติดตามการประเมินผลงานคุณภาพของกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน อย่างสม่ าเสมอ 

5) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มการพยาบาลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพต่างๆ ส่งบุคลากรอบรม ศึกษาดูงานสถานพยาบาล 

6) ร่วมขับเคลื่อน การขอประเมินคุณภาพสถานพยาบาล 

7) ให้บริการข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและภายนอกสถาบัน 

เจตจ านง   

เป็นหน่วยบริการที่มีความเชียวชาญ ด้านการให้บริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต เวชเด็กและวัยรุ่น จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล แบบผู้ป่วยใน 

แก่ผู้ป่วยพัฒนาการช้าและผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพและทีมที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ บ าบั ด รักษา ฟ้ืนฟูบุคลากรมีองค์

ความรู้เฉพาะทางตามมาตรฐานวิชาชีพมีความพึงพอใจและมีความสุข 
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กลวิธีด าเนินงาน  

1. พัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแบบผู้ป่วยใน 

2. พัฒนาบุคลากรให้ใช้ศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการบ าบัดรักษาผู้ป่วย ที่จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล แบบผู้ป่วยใน 

4. ศึกษา วิจัยทางการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พร้อมทั้งน าผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดนวัตกรรมทางการพยาบาล 

5. วางแผน/ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบคุณภาพกลุ่มการพยาบาล และมาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแบบผู้ป่วยใน อย่างต่อเนื่อง 

6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน ให้ทุกหน่วยงานในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ด าเนินการพัฒนากิจกรรมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

7. ประสานงานให้มีการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแบบผู้ป่วยใน 

8. ประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานคุณภาพตามแผนที่วาง 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 

1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขณะรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน      เป้าหมาย ร้อยละ 0 

2. อัตราการกลับมารักษาซ้ าแบบผู้ป่วยใน ภายในระยะเวลา 1 เดือน (clinical readmission)      เป้าหมาย ร้อยละ <6 
3. ค่า CMI ของสถาบันผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด           เป้าหมาย 1.5 
4. อัตราการหลบหนีส าเร็จของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขณะรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน      เป้าหมาย ร้อยละ<20 
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ตัวช้ีวัดภารกิจ   
1. ผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้ายุ่งยากซับซ้อนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน้อย 1 ด้าน ภายใน 6 เดือน จากการกระตุ้นพัฒนาการด้วยDSI เป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นอาการดีขึ้นหลังเข้ารับการรักษาแบบ ผู้ป่วยใน        เป้าหมาย ร้อยละ 75 
3. อัตราการฆ่าตัวตายซ้ าของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขณะรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน      เป้าหมาย ร้อยละ <7 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกการพยาบาลผู้ป่วยในอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด      เป้าหมาย ร้อยละ 80 
5. ทบทวน 12 กิจกรรม              เป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี 
6. ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน(จ าหน่าย) มารักษาที่สถาบัน        เป้าหมาย ร้อยละ 80 
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงหอผู้ป่วยใน       เป้าหมาย ระดับ 5 
8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI/ R2R/ วิจัย/ นวัตกรรม/ บทความวิชาการ/ เรื่องเล่าเร้าพลัง/ 

องค์ความรู้ ของหน่วยงาน             เป้าหมาย ระดับ 5 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในของหน่วยงาน     เป้าหมาย ระดับ 5 
10. ร้อยละของการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส           เป้าหมาย ร้อยละ 85 
11.  การจัดอัตราก าลังตามเกณฑ์ ในการดูแลผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น        เป้าหมาย ร้อยละ 85 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 ส าหรับงานปกติ  ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร์ 

สถาบันข้อที ่

บริหาร                 

1.วางระบบบริการ ควบคุม ก ากับการบริหารการพยาบาล  4 2 12 เดือน -             

2.ตรวจสอบคณุภาพบริการและประเมินคุณภาพการพยาบาล (นิเทศ) 2.2 2 1 ครั้ง/ป ี -             

3.บริหารจดัการความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2.2 2 1 ครั้ง/ป ี -             

4.ติดตามการประเมินผล ตรวจสอบประสิทธิภาพงานคุณภาพ 2.2 2 1 ครั้ง/ปี -             

5.พัฒนาระบบคุณภาพกลุม่การพยาบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 2.2 2 1 ครั้ง/ปี -             

6.สนับสนุน ส่งเสรมิ และประสานงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพกับ
หน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล 

2.2 2 1 ครั้ง/ปี -             

7.ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยใน 2.2                

บริการ                 

1.ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่จ าเป็นตลอด 24 ช่ัวโมง 2.2 2 7 ราย/เดือน -             

2.คัดกรอง/แยกประเภทผู้ป่วย 2.2 1 7 ราย/เดือน -             

3.จัดบริการการพยาบาลในรูปแบบคลินิกเฉพาะโรค 2.2 1 7 ราย/เดือน -             

4.จัดท าคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัต/ิวิธีปฏิบัติการปฏิบตัิการพยาบาล 2.2 2 1 ครั้ง/ปี -             



138 

 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อที ่

ยุทธศาสตร์ 

สถาบันข้อที ่

5.ร่วมขับเคลื่อน การขอประเมินคณุภาพสถานพยาบาล 2.2 3 1 ครั้ง/ปี -             

6.ให้บริการข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 2.2 3 7 ราย/เดือน -             

วิชาการ                 

1.สอน/ฝึกอบรม/วจิัยและพัฒนา และสนบัสนุนให้มีการท างาน/
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เป็นทีม 

2.2 2 12 เดือน -             

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล 2.2 2 1 ครั้ง/ปี -             
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวชชุมชน 
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โครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
        

นางสาวถิรดา  ทัลค ามูล 
หัวหน้างาน 

 
 
 

นางสุภาพร นันทะผา 

รองประธาน 

 
 

นางปฏิญญา  อัดโดดดร 
หัวหน้างาน 

 

 
 

นางเบญจพร  ภูเหล็ก 
หัวหน้างาน 

 
 
 

นางสาวถิรดา  ทัลค ามูล 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

นางปฏิญญา  อัดโดดดร 
รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

 

งานบริหาร งานบริการ งานวิชาการ 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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อัตราก าลัง 
1. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดท าระบบงานต่างๆในงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนทั้งงานบริหาร  บริการ  และวิชาการ 
2. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนตามข้อบ่งชี้ 

2.1. รับส่งต่อผู้ป่วยที่จะติดตามเยี่ยมจากผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และจากเครือข่าย 
2.2. ประสานงานการเยี่ยมบ้าน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.3. เตรียมข้อมูล ประสานสหวิชาชีพ เพ่ือร่วมกันลงเยี่ยมบ้าน 
2.4. จัดท า pre-conference ร่วมกับทีมสหวิชาชีพก่อนลงเยี่ยม 
2.5. ลงเยี่ยมบ้านตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
2.6. สรุปผลการเยี่ยมบ้าน 

3. บริหารจัดการระบบการดูแลต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการก ากับ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน   
4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีระบบในการดูแลด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข 
5. เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามท่ีเครือข่ายร้องขอ 
6. สนับสนุนและจัดท ารายงานการตรวจราชการของเขตสุขภาพ 

 
หมายเหตุ : เครือข่ายแบ่งเป็น 
 1.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 2. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, อสม. , สถานประกอบการ,วัด,ครอบครัว,NGO,กลุ่มชมรมต่างๆ 
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กลวิธีด าเนินงาน 

1. ติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. ติดต่อและประสานงานกับเครือข่ายการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ประสานงานกับสหวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างระบบในการติดต่อสื่อสารและส่งต่อผู้ป่วยกับเครือข่าย 
5. ประสานกับกลุ่มงานต่างๆในการให้ความรู้ตามที่เครือข่ายร้องขอ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้   

 
ตัวช้ีวัดกรมสุขภาพจิต 
 -ไม่มี- 
ตัวช้ีวัดสถาบัน 
 -ไม่มี- 
 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละของการติดตามดูแลผู้ป่วยจากใบส่งปรึกษากรณีผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนเป้าหมายระดับ 5 
2. จ านวนของการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยี ของหน่วยงานเป้าหมายระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนประจ าปีงบประมาณ  2561 

ส าหรับงานปกติ  ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการ/กิจกรรมกับ 

 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

 
งบ
ประ 
มาณ 
(บาท) 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

นโ
ยบ

าย
กร

มฯ
ข้อ

ที่ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กร
มฯ

ข้อ
ที ่

ยุท
ศา

สต
ร์

สถ
าบ

ันข
้อท

ี ่

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

1.จัดท าระบบงานต่างๆในงานการพยาบาลชุมชน    1 ครั้ง              
2.จัดท าแผนงบประมาณประจ าป ี    1 ครั้ง              
3.ประชุมบุคลากรในงานการพยาบาลชุมชน    12 ครั้ง              
4.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชยุง่ยากซับซ้อน    24 ครั้ง              
5.ท า case  conference    10 ครั้ง              
6.ประสานงานกับสหวิชาชีพ  เพื่อพัฒนางานการดูแลผู้ป่วย    -              
7.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย    12 ครั้ง              
8.วิทยากรให้ความรูต้ามที่เครือข่ายร้องขอ    -              
9.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน    -              
10.สรุปผลการปฏิบัติงานของงานการพยาบาลชุมชน    1 ครั้ง/ปี              
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ 
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โครงสร้างกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุดารัตน์  ยอดประทุม 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

งานอบรม/ดูงาน งานพัฒนาทางการพยาบาล
สู่ความเลิศ 

งานวิจัยทางการพยาบาล งานผลงานทางวิชาการ 

นางสุดารัตน์  ยอดประทุม 
หัวหน้างาน 

นางสาวถิรดา ทัลค ามุล 
หัวหน้างาน 

นางภัทราวดี  ดอนนอก 
หัวหน้างาน 

นางสาวปุณยนุช  ฝางขันธ์ 
หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  
1. พยาบาลวิชาชีพ  4 อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
1. สร้าง/พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการ 
2. ดูแล/สอน/บรรยายแก่คณะศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนาของกลุ่มการพยาบาลทั้งในและนอกหน่วยงาน 
3. จัดเวทีวิชาการของกลุ่มการพยาบาล 
4. ช่วยเหลือและจัดท าทะเบียนการจัดท าผลงานวิชาการรวมถึงตรวจผลงานทางวิชาการ 
5. เตรียมบุคลากรเพ่ือสอบบรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดรับสมัครรับข้าราชการ 

กลวิธีด าเนินงาน  
1. พัฒนาให้บุคลากรทางการพยาบาลให้สามารถผลิตผลงานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเป็นเลิศ 
2. ศึกษา/ค้นคว้าผลงานวิชาการ/วิจัยด้านการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  พร้อมน าผลงานวิชาการ/วิจัยเพื่อน ามาประยุกต์ใช้/พัฒนา/ผลิตผลงานวิชาการ   

หรือนวตกรรมทางการพยาบาล 
3. ติดตามก ากับดูแล/ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานงานวิจัยและวิชาการ 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
-ไม่มี- 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

ตัวชี้วัดที่  1 ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรมจ านวน  1  เรื่อง  
ตัวชี้วัดที่  2 มีเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการปีละ 1 ครั้ง 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 ส าหรับงานปกติ   ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

1.โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ 1 1 17  คน 50,000             

2.โครงการเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการทางการพยาบาล 1 1 10  คน 30,000             
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจพัฒนาสูความเป็นเลิศ 
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โครงสร้างกลุ่มภารกิจพัฒนาสูความเป็นเลิศ 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
  
 

 
 
 

 
 

กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

นายชาญณรงค์  ชัยอุดมสม 

กลุ่มงานฝึกอบรม 

นางสาวชนัฐดา ภูวิชัย  

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 

นายชาญณรงค์  ชัยอุดมสม 
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อัตราก าลัง 
1. นายแพทย์ช านาญการ  1 อัตรา 
2. นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 1 อัตรา 

 
รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มภารกิจพัฒนาสูความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

1. นางสาวกุสุมาวดี  ค าเกลี้ยง ผู้อ านวยการสถาบัน  ที่ปรึกษา 
2. นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ ประธานกรรมการ 
3. นางสุดารัตน์   ยอดประทุม รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล รองประธานกรรมการ 
4. นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู กรรมการ  
5. นางปาณิสรา เรือง  หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ    
6. นางสาวชนัฐดา ภูวิชัย  หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
7. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/ตัวแทน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่น และ ตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและงานวิจัยด้านบริการสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่น ตลอดจนการด าเนินการเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวง

สาธารณสุข  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีระบบบริการสุขภาพจิชุมชนในเด็กและวัยรุ่นในและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
4. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศให้เพียงพอต่อการพัฒนาวิชาการด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะบริการสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นใน

พ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
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5. จัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดั บ
เขต และระดับประเทศ 

6. ด าเนินงานด้านคุณภาพต่างๆ ตามนโยบาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน Medical Service Center and Referral Center   

1. ประธานส านักงานบริหารงานคุณภาพ (HA)  ประธานกรรมการ 

2. ประธานทีมน าทางคลินิก (PCT)     รองประธานกรรมการ 

3. ประธานคณะอนุกรรมการปฐมวัย   กรรมการ  

4. ประธานคณะอนุกรรมการวัยเรียน   กรรมการ 

5. ประธานคณะอนุกรรมการวัยรุ่น   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. พัฒนางานคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลตามแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน 14 ข้อ และตามมาตรฐาน HA 
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ multidisciplinary approach และครบวงจร โดยมีแนวปฏิบัติเป็น standard รวมถึงมีระบบส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอ่ืนที่มี

ศักยภาพไม่เพียงพอต่อการรักษา 
คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน Research and Development Center   

1. นายชาญณรงค์  ชัยอุดมสม     ประธานกรรมการ 
2. ประธานคณะอนุกรรมการปฐมวัย/ ตัวแทน  รองประธานกรรมการ 
3. ประธานคณะอนุกรรมการวัยรุ่น/ ตัวแทน  กรรมการ 
4. ประธานคณะอนุกรรมการวัยเรียน/ ตัวแทน  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู และเทคโนโลยีวิชาการของกลุ่มวัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน 

2. พัฒนางานวิจัยทางคลินิก/ระบบ ระดับชาติ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการและแก้ไขปัญหาระดับประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด รักษาโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ 
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คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน Training Center and Reference Center 
1. นางสาวชนัฐดา ภูวิชัย   ประธานกรรมการ  
2. นางสุดารัตน์  ยอดประทุม    รองประธานกรรมการ 
3. นายกิติภัทร  ยุระชัย     กรรมการ 
4. ประธานคณะอนุกรรมการปฐมวัย/ ตัวแทน กรรมการ 
5. ประธานคณะอนุกรรมการวัยเรียน/ ตัวแทน กรรมการ 
6. ประธานคณะอนุกรรมการวัยรุ่น/ ตัวแทน กรรมการ 
7. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/ ตัวแทน กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ฝกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมพูนความรูวิชาการให้แกบุคลากรของหน่วยงาน นอกหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ ในภาครัฐและเอกชน 
2. พัฒนาระบบเพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสุขภาพ และเป็นหน่วยจัดการ เรียนการสอนตามประเด็นความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการถ่ายทอดผลงานวิจัย และเทคโนโลยีน าไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูล ให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ multidisciplinary approach และครบวงจร 

คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน Database and Network   
1. นางปาณิสรา  เรือง   ประธานกรรมการ  
2. หัวหน้างานเวชระเบียน   กรรมการ 
3. หัวหน้างานสุขภาพจิตชุมชน  กรรมการ 
4. หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ   กรรมการ 
5. นางสาวคณาพร ค ามูล   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการสนับสนุน จัดหา วางระบบ ฝกอบรม และบ ารุงรักษาระบบ Hardware  Software Network ภารกิจพัฒนาสูความเป็นเลิศของหน่วยงาน 
3. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และด าเนินการให้เป็นลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างแผนการรักษา และประสานงานกับสถาบันที่เก่ียวข้อง 
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คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน National Body and Policy Advocacy    
1. ผู้อ านวยการสถาบัน  หรือตัวแทน 
2. ประธานทีมน าทางคลินิก (PCT)   
3. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตชุมชน (AHB)   
4. ประธานคณะกรรมการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (EC) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. มีการพัฒนาเป็นหน่วยงานระดับชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยสู่ประชาชน 
2. จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับเขต และระดับประเทศ 

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Center) 
การพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) หมายถึง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการ 

(Service Excellence) ด้านวิชาการ (Academic Excellence) และการวิจัย (Research) และการฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช มีการพัฒนานวัตกรรม (model 
development)    ของหน่วยบริการจิตเวช ด้วยการจัดการองค์ความรู้ได้อย่างครบวงจร สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีผลเป็นที่ประจักษ์ พัฒนานวัตกรรม ประเมินเทคโนโลยี 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการ พัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาประเด็นExcellence ระดับเขตสุขภาพ/ประเทศ ก ากับ ดูแลโครงการ/กิจกรรมระบบที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น Excellence ระดับประเทศ 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในกลุ่ม Service System Strengthening คือศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชที่มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ (Service System Strengthening)  
Service System Strengthening Center แบ่งออกเป็น 5 มิติ ประกอบด้วย  
 มิติที่ 1 Medical Service Center and Reference Center 
 มิติที่ 2 Research and Development Center 
 มิติที่ 3 Training Center 
 มิติที่ 4 Database and Network 
 มิติที่ 5 National Body and Policy Advocacy 
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เป้าหมาย (Goal) 
เด็กและวัยรุ่นที่เสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการคัดกรอง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม   

กลวิธีด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการบริการให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน HA 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และงานวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ และถอดบทเรียนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริการสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่น เพ่ือตีพิมพ์/แพร่ผลงาน 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นให้สอดคล้องกับการบริหาร และการบริการของสถาบันสุขภาพจิตเด็ กและวัยรุ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวชี้วัดกรม  
1. ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) เป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ เป้าหมาย ร้อยละ 50 (80 คะแนน) 

 
ตัวช้ีวัดสถาบัน 

1. ระดับความส าเร็จของงานวิจัย/นวัตกรรมที่เผยแพร่ในเวทีระดับเขต/ประเทศ 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นที่ผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ/กรมสุขภาพจิต 
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่น และเว็บไซต์ Excellence Center 
4. ร้อยละของการเผยแพร่การด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชน  
5. คะแนน HA Scoring ผ่านเกณฑ์ขั้น 1 ที่ก าหนด 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ส าหรับงานปกติ   ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์

สถาบันข้อที ่

1.โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (160,000 บาท) 

  1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับเยี่ยมจากองค์กรภายนอก (HACC) เพื่อสร้างเครือข่าย
การเรยีนรู้คณุภาพ 

2 2 ครั้ง/ป ี 10,000             

  1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้การพัฒนาคุณภาพ 2 2 ครั้ง/ป ี              
  1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกนัระงับอัคคีภัยและการ ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 
ปีงบประมาณ 2561 

2 2 
ครั้ง/ป ี

             

2. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน 

  2.1 อบรมความรู้พื้นฐานการวิจยั                 

  2.2 อบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติ                 

  2.3 อบรมความรู้เกี่ยวกับการเขียนและน าเสนอโครงร่างวิจัย                 

3. งานอื่นๆ 

  3.1 จัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี   1/ครั้ง/ป ี              

  3.2 ถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าป ี   2/ครั้ง/ป ี              

  3.3 ปรับแผนปฏิบัติงานประจ าปี   2/ครั้ง/ป ี              

  3.4 รายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าป ี   1/ครั้ง/ป ี              
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แผนปฏิบัติกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย 
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โครงสร้างกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวถิรดา  ทัลค ามุล

หัวหน้างาน 
 

 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 

นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม
หัวหน้างาน 

 

นางสาวกุสุมาวดี   ค าเกลี้ยง   
ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวถิรดา  ทัลค ามุล 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย 

นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย  
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อัตราก าลัง 16 คน ด าเนนิงานในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
1. นางสาวกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง  
2. นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม  
3. นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์  
4. นางปณิสรา เรือง  
5. นายวันพิชิต ทองเหง้า  
6. นางสาวถิรดา ทัลค ามุล  
7. นางภัทราวดี ดอนนอก  
8. นางกรรณิกา ธรรมสัตย์  
9. นางปฏิญญา อัดโดดดร  
10. นางสาวชนัฐดา ภูวชิัย  
11. นางพิฐชญาณ์ สืบสุนทร  
12. นางสาวเบญจพร ภูเหล็ก  
13. นางสุดารัตน์ ยอดประทุม  
14. นางสาวมาลิณี ศรีวงค์จันทร์  
15. นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์  
16. นางสาวศิริพร จ่าบาล  
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานบริการเครือข่าย 

1.1. ให้บริการด้านข้อมูล 
1.2. รวบรวม สรุปและวิเคราะห์ฐานข้อมูล บุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 8 9 และ 10 หน่วยงานภายในกรม

สุขภาพจิต และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข 
1.3. วางแผนการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ10 
1.4. จัดท า รวบรวม สรุปและวิเคราะห์ฐานข้อมูล 
1.5. ประสานการท างานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เก่ียวข้องกับการให้บริการเครือข่าย 

2. งานพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 
2.1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ส ารวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและ

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตบริการสุขภาพที่  7 8 9 และ 10  
1.1. จัดท าบทความ เอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ ให้เข้าใจงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตบริการสุขภาพท่ี  7 8 9 และ 10 
1.2. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
1.3. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน 
1.4. พัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA ได้แก่ 12 กิจกรรม, 5 ส, การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน , การจัดการความรู้ และอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการทีมน าขององค์กร 
1.5. จัดประชุมหรือร่วมประชุม case conference, งานวิชาการอ่ืนๆ ภายในหน่วยงาน เช่น journal club, CPG เป็นต้น 
1.6. สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาการด าเนินงานในเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ 10  
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3. งานถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสุขภาพจิต  
3.1. การจัดท าบทความ เอกสารทางวิชาการ สื่อความรู้ เพ่ือเผยแพร่ ให้เข้าใจงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้ง 3 กลุ่มวัย 
3.2. จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต และองค์กรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ 10 
3.3. ประสานงานการจัดอบรมต่างๆ ภายใต้โครงการสุขภาพจิตที่จัดท าข้ึน 
3.4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ส ารวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้ง 3 กลุ่มวัย 
3.5. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3.6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 
4.1. รับนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตจากกรมสุขภาพจิต/ สถาบันฯ และจากเขตสุขภาพท่ี 7 8 9 และ 10 
4.2. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการด าเนินงานสุขภาพจิตให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเข้าใจ 
4.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และขีดความสามารถของระบบบริการในเขตสุขภาพ 
4.4. นิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน  

หมายเหตุ : เครือข่ายแบ่งเป็น 
1.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
2. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น,อสม.,สถานประกอบการ,วัด,ครอบครัว,NGO,กลุ่มชมรมต่างๆ 
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เจตจ านง  เครือข่ายเข้มแข็ง  มีความเชียวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
กลวิธีด าเนินงาน  

1. ติดต่อและประสานงานกับเครือข่ายไปพร้อมกับฝ่ายจิตเวชชุมชนของโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริการในเขตสุขภาพทั้ง 4 เขต 
3. สร้างระบบในการติดต่อสื่อสารและส่งต่อผู้ป่วยกับเครือข่าย 
4. ประสานกับกลุ่มงานพัฒนาวิชาการในการให้ความรู้ตามที่เครือข่ายร้องขอ 
5. เป็นพี่เลี้ยง นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดกรม 
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัยเป้าหมายร้อยละ 70 
2. ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นเป้าหมายร้อยละ 80 
3. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต    เป้าหมายร้อยละ 9 
4. ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต  เป้าหมายร้อยละ 11 
5. ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์เป้าหมายร้อยละ 51 

ตัวช้ีสถาบัน 
1. ร้อยละการเข้าถึงบริการของเด็กอายุ 2-5 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าจากสาเหตุด้านสุขภาพ       (ออทิสติก)  เป้าหมายร้อยละ 11 
2. ร้อยละการเข้าถึงบริการของเด็กอายุ 6-12 ปีที่มีปัญหาทางการเรียนจากสาเหตุด้านสุขภาพ       (สมาธิสั้น,สติปัญญาบกพร่อง)  เป้าหมายร้อยละ 9 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. ร้อยละของการติดตามดูแลผู้ป่วยจากใบส่งปรึกษากรณีผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนเป้าหมายระดับ 5 
2. จ านวนของการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยี ของหน่วยงานเป้าหมายระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 

ส าหรับงานปกติ  ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 
โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 
ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

กร
มฯ

ข้อ
ที่ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์
สถ

าบ
ันข

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

 

1.กิจกรรมการชี้แจงแผนงานยุทธศาสตร์และการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ 2 2 1ครั้ง              
2.เข้าร่วมประชุมเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุตคิวามรุนแรงต่อเดก็ฯ   6  ครั้ง              
3.เข้าร่วมประชุมเขตบริการสุขภาพท่ี 7 8 9 10   6  ครั้ง              
4.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสขุในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย (เขตสุขภาพ 7,8,10) 

  ครั้ง  
            

5.ตรวจราชการปกติ เขตสุขภาพท่ี 7 8   9 และ 10   6  ครั้ง              
6.เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามที่เครอืข่ายร้องขอ   12 เดือน              
7.โครงการฝึกสตเิพื่อการยอมรับและพัฒนาตนเอง (โปรแกรมจับใจ)                 
      ครั้งท่ี 1  อมรมเด็กนักเรยีนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2   3 ครั้ง              
      ครั้งท่ี  2  อมรมเด็กนักเรียนโรงเรียนน้ าพอง           3  ครั้ง              
8.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน   2 ครั้ง              
9.สรุปผลการด าเนินงาน/กิจกรรม   2  เรื่อง              
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ส่วนที่ 4 

แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร 

 

 

 



165 
 

แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

(2)แผนงำน : แผนงำนยุทธศำสตร์ (แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำดำ้นสำธำรณสุขและสร้ำงเสริมสขุภำพเชิงรุก) 
(3)โครงกำร ประชำชนได้รบับริกำรสขุภำพจติที่สอดคล้องกับนโยบำย  
(4)กิจกรรม หลักที ่1.1 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจิตทีส่อดคล้องกับนโยบำย                 -    
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสขุภำพ 
 1.1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็กและวยัรุ่นใน
เขตสุขภาพ 
 

2 2 
2.1
.2 

ราย 
เป้า 240                 

        

AHB 

งบ 8,160 - - 8,160 - - - - - - - - - 

  1) กิจกรรมชี้แจง
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็กและวยัรุ่นใน
เขตสุขภาพ 
 

2 2 
2.1
.2 

คน 

เป้า 20                 
        

  

งบ 8,160   8,160          
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

  2) กิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพโรงพยาบาลแม่
ข่าย ในการให้บริการ
สุขภาพจิตชุมชนเขต
สุขภาพที ่7 (นิเทศงาน) 

2 2 
2.1
.2 

ราย 

เป้า 240   20 80 60   40 40    
 

งบ -   - - -   - -    
 

 1.2 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
โปรแกรมการดูแล
ช่วยเหลือวัยรุ่นที่มี
ปัญหาการเรียนและ
พฤติกรรมอันเนื่องมาก
สาเหตุทางสุขภาพ 

2 
  

2 
  

2.1
.2 

คน 

เป้า 25         25    
ทีม EC 

งบ 252,000         252,000    
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำควำมเป็นเลศิบริกำรจิตเวชรุนแรง ยุ่งยำก ซับซ้อน 
 2.1 โครงการ Back to 
school 

2 2 2.1
.2 

ราย 
เป้า 360       60    360  

ทีม 
PCT,3
S     

งบ 326,700 - - - - - - 67,500 - - - 259,200 - 

   1) กิจกรรมจัดการ
เรียนการสอนในสถาบัน 
โดยครูจากโรงเรียนใน
เครือข่าย 

2 2 2.1
.2 

ราย 
เป้า 360           360    

    
งบ 259,200           259,200  

   2) กิจกรรมค่าย "บ้าน
สร้างสุข" 

2 2 2.1
.2 

คน 
เป้า 60       60        

    
งบ 67,500       67,500      
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

 2.2 โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้พิการ 4 
ประเภท (พิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้ 
และออทิสติก) ในวัย
ท างาน ระยะที่ 1 

2 2 2.1
.2 

กิจก
รรม 

เป้า 4  1   1      2  

ทีม 
PCT, 
3S 

    

งบฯ 48,000 - 1,900 - - - - - - - - 46,100 - 

  1) กิจกรรมประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน 

2 2 2.1
.2 

คน 

เป้า 10  10           
  

    
งบ 1,900  1,900           

  2) กิจกรรม
ประสานงานและจัดท า
ฐานข้อมูลประกอบการ/ 
แหล่งทุน 

2 2 2.1
.2 

แห่ง 
เป้า 20     20        

 

งบ -     -        

  3) กิจกรรมฝึกทักษะ
พื้นฐานการประกอบ
อาชีพ คร ูก 

2 2 2.1
.2 ราย 

เป้า 10           10   

งบ 44,600           44,600  
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

  4) กิจกรรมประเมิน
และสรุปโครงการ 

2 2 2.1
.2 ราย 

เป้า 5           5    

    งบ 1,500           1,500  

 2.3 โครงการ ASD 
Parenting 

2 2 2.1
.2 

ราย 
เป้า 290             

ทีม
ปฐมวัย  

    
งบ 82,000 - 6,000 - - - - 74,500 1,500 - - - - 

   1) กิจกรรมจัดอบรม
ให้ความรู้ "บุคลากร" 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท ากลุ่ม 
 

2 
  

2 
  

2.1
.2 

คน 

เป้า 15  15             

งบ 6,000  6,000            

2) กิจกรรมให้ความรู้ 
"ผู้ปกครอง" เร่ืองการ
จัดการพฤตกิรรมเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการ 
 

2 
  

2 
  

2.1
.2 

ราย 

เป้า 290       290       

งบ 74,500       74,500       
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

   3) กิจกรรมประชุม
สรุปผลการด าเนินงาน 

2 
  

2 
  

2.1
.2 

คน 

เป้า 10        10       

    
งบ 1,500        1,500     

 2.4 โครงการพลัง
เครือข่าย มั่นใจ ใส่ใจ 
ADHD 

2 2 2.2
.1 

ราย เป้า 30   30          ทีมวัย
เรียน 

    งบ 20,000   20,000          

 2.5 โครงการดูแลผู้ป่วย
ยุ่งยากซับซ้อนที่ถกูทิ้ง
และถูกกระท ารุนแรง 

2 2 2.2
.1 

คน 
เป้า 110  70 40          ทีม 

OSCC, 
3S     

งบ 
       

50,000 
                   
-    

         
2,650 

                  
-    

        
21,550 

                  
-    

       
25,800 

                  
-    

                  
-    

                 
-    

                
-    

                  
-    

                   
-    

   1) กิจกรรมศึกษาดู
งานต้นแบบโรงพยาบาล
น้ าพอง/โรงพยาบาล
ขอนแก่น 

2 2 2.2
.1 ครั้ง/

คน 

เป้า 2/20  1/10  1/10           

    
งบ 5,300  2,650  2,650         

   2) กิจกรรมให้ความรู้/
ป้องกันการเกิดความ

2 2 2.2
.1 คน 

เป้า 50    50           

    งบ 18,900    18,900         
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

รุนแรงในครอบครัวใน
ชุมชน 
   3) กิจกรรมประชุม
วางแผนการท างานอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ระบบงาน OSCC 

2 2 2.2
.1 

คน 
เป้า 40 40  40  40  40  40  40    

    
งบ - -  -  -  -  -  -  

   4) กิจกรรม Case 
Conference 

2 2 2.2
.1 

คน 
เป้า 40   

 
   40         

    
งบฯ 

       
25,800            

       
25,800             

 

 2.6 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฐานข้อมูล
ผู้ป่วย ในคลินิก
พัฒนาการ 

2 2 2.2
.1 

ราย 
เป้า 2000             ทีม

ปฐมวัย
, 3S     

งบ 34,000 - 3,000 25,500 - - 5,500 - - - - - - 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

 1) กิจกรรมประชุมวาง
แผนการจัดการท า
ฐานข้อมูล 

2 2 2.2
.1 

คน เป้า 15  15             

    งบ 3,000  3,000           

 2) กิจกรรมทบทวน
แฟ้มผู้ป่วยและจัดเกบ็
ฐานข้อมูล 

2 2 2.2
.1 

ราย 
เป้า 2000   2000          

  

    
งบ 20,000   20,000          

 3) กิจกรรมทบทวน 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 

2 2 2.2
.1 

ครั้ง เป้า 12   6   6         

    
งบ 

       
11,000 

 
    

         
5,500 

    
         

5,500  
            

 2.7 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
จัดบริการทางคลินิก 
 

2 
  

2 
  

2.2
.1 

คน เป้า 60                           

งบ 36,000 - - - - 36,000 - - - - - - - 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

 1) กิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ PMT 

2 
  

2 
  

2.2
.1 

วัน/
คน 

เป้า 2/30     2/30          

    
งบฯ 23,600     23,600        

 2) กิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ Grand 
parenting 

2 
  

2 
  

2.2
.1 

วัน/
คน 

เป้า 1/30     1/30          

    งบ 12,400     12,400        

3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ดำ้นสุขภำพจิตและจิตเวช 

3.1 โครงการขอรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
ขั้นที่2 

2 2 2.2
.2 

ครั้ง/
คน 

เป้า 1/65   1/65            

    
งบ 40,000   40,000          

3.2 โครงการมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านสุขภาพจิตและจิต
เวช 
 

2 2 2.2
.2 

กิจก
รรม เป้า 6   1 2 1 1    1   

ทีม EC 

    
งบ 160,000 - - - 15,000 - 10,000 43,000 45,000 - - 47,000 - 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

  1) กิจกรรมเยี่ยม
ประเมินจาก HACC 

2 2 2.2
.2 

ครั้ง/
คน 

เป้า 1/65      1/65         

    
งบ 10,000      10,000       

  2) กิจกรรม HA Fun 
Fair 

2 2 2.2
.2 

ครั้ง/
คน 

เป้า 1/65       1/65        

    งบ 43,000       43,000      

  3) กิจกรรมทบทวน
ความรู้การบริหาร
จัดการความเส่ียง และ
การป้องกัน ควบคุมการ
ติดเชื้อในสถานพยาบาล 

2 2 2.2
.2 

ครั้ง/
คน 

เป้า 1/65    1/65         
  

    
งบ 15,000    15,000         

  4) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกัน ระงับ
อัคคีภัยและชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
ปีงบประมาณ 2561  

2 2 2.2
.2 

ครั้ง/
คน เป้า 1/65        1/65     

  

    
งบ 45,000        45,000     
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

  5) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการช่วยชวีิตขั้น
พื้นฐาน (CPR) 

2 2 2.2
.2 

ครั้ง/
คน 

เป้า 1/65           1/65    

    งบ 47,000           47,000  

4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำงำนระบบดแูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีควำมเสีย่งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรงในสังคม 

 4.1 โครงการพัฒนา
ระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่
มีความเส่ียงสูงต่อการ
ก่อความรุนแรงในสังคม 

2 2 2.2
.1  

กิจ 
กรร
ม 

เป้า 3             
ทีม 
PCT, 
3S     งบ 55,000 - - - - - - - - - - 55,000 - 

  1) กิจกรรมประชุมวาง
แผนการด าเนินงานการ
เยี่ยมบ้าน โรงเรียน ของ
ผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อน 
และผู้ป่วยที่มีความเส่ียง
สูงต่อการก่อความ
รุนแรงในสังคม     

2 2 2.2
.1  

คน 

เป้า 20           20  

  

    

งบ 5,000           5,000  
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

  2)  กิจกรรมเยีย่มบ้าน 
ชุมชน โรงเรียน ผู้ป่วย
ยุ่งยากซับซ้อนและ
ผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูง
ต่อการก่อความรุนแรง
ในสังคม    

2 2 2.2
.1  

ครั้ง 
เป้า 12           12  

  

    
งบ 20,000           20,000  

  3) กิจกรรมแลกเปลีย่น 
เรียนรู้การดูแลผู้ป่วย
ยุ่งยากซับซ้อนและ
ผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูง
ต่อการก่อความรุนแรง
ในสังคม (Conference) 

2 2 2.2
.1  

ครั้ง 
เป้า 15           15    

    

งบฯ 30,000           30,000  
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำกำรศักยภำพคนตำมช่วงวยั 
โครงกำร ประชำชนได้รับกำรเสริมสรำ้งศักยภำพคนตำมช่วงวยั 
กิจกรรม หลักที่ 1.1 เสริมสร้ำงสุขภำพจิตในกลุ่มวัยเด็ก  
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ 
1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายทั้งใน
และนอกระบบ
สาธารณสุขในการดูแล
เด็กปฐมวัย (เขตสุขภาพ
7,8และ10) 

1.1 1 1.1
.2 

  

เป้า                   

        

  

    
งบ 2,706,000 - - 1,692,000 314,000 10,000 10,000 10,000 410,000 210,000 10,000 20,000 20,000 

 1) กิจกรรมการวางแผน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายทั้งในและนอก
ระบบสาธารณสุขในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย (เขต
สุขภาพ 7,8และ10) 

      

คน 

เป้า 30   30          
  

    
งบ 114,000   114,000          
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

 2) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายทั้งใน
และนอกระบบ
สาธารณสุขในการดูแล
เด็กปฐมวัย  เขตสุขภาพ
ที่  7 

      

ราย 

เป้า 390   200 190         
  

    
งบ 616,000   312,000 304,000         

 3) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพแพทย์และ
เครือข่ายในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  เขตสุขภาพที ่ 
7 (จิตแพทยพ์ี่เล้ียง) 

      

ราย 

เป้า 240   20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 
  

    
งบ 120,000   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 

 4) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายทั้งใน
และนอกระบบ
สาธารณสุขในการดูแล
เด็กปฐมวัย  

      

กิจก
รรม 

เป้า 1   1          
ตัดโอน
เงินให้
หน่วย
รับไป
ท าเอง 

    
งบ 696,000   696,000          
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

 5) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายทั้งใน
และนอกระบบ
สาธารณสุขในการดูแล
เด็กปฐมวัย  

      

กิจก
รรม 

เป้า 1   1          
ตัดโอน
เงินให้
หน่วย
รับไป
ท าเอง 

    
งบ 560,000   560,000          

 6) กิจกรรมเยี่ยมเสริม
พลังการดูแลเด็กปฐมวัย
ด้านพัฒนาการ อารมณ์
และพฤติกรรม เขต
สุขภาพที ่7 
 

      

ราย 

เป้า 80        80     

 
    

งบ 200,000        200,000     

 7) กิจกรรมเยี่ยมเสริม
พลังการดูแลเด็กปฐมวัย
ด้านพัฒนาการ อารมณ์
และพฤติกรรม เขต
สุขภาพที ่8 
 

      

ราย 

เป้า 90        90     

 
    

งบ 200,000        200,000     



180 
 

แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

 8) กิจกรรมเยี่ยมเสริม
พลังการดูแลเด็กปฐมวัย
ด้านพัฒนาการ อารมณ์
และพฤติกรรม เขต
สุขภาพที ่10 

      

ราย 

เป้า 70         70    

 
    

งบ 200,000         200,000    

กิจกรรม หลักที่ 1.3 สร้ำงเสรมิสุขภำพจิตในกลุ่มวัยรุ่น 
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำคณุภำพวยัรุ่นและเยำวชนไทย 
 1.1 โครงการพัฒนา
คุณภาพวยัรุ่นและ
เยาวชนไทย 

1.1 1 1.1
.2 

คน/
เขต/
ครั้ง 

เป้า 180/3/6             AHB,
วัยรุ่น 

    งบฯ 750,000 - - - 451,800 - - 298,200 - - - - - 

  1) กิจกรรม การอบรม 
Workshop การให้การ
ปรึกษาวยัรุ่น (Module 
II) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะ
ในการให้การปรึกษา
วัยรุ่น 

      คน/
เขต/
ครั้ง 

เป้า
ฯ 

90/3/3    90/3/3         

  

    

งบฯ 451,800    451,800         
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  
หน่วย
นับ 

 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

  2) กิจกรรมที่ 2 การ
ฝึกอบรมปฏิบัตกิารให้
การปรึกษาวยัรุ่น 
(Module III)  เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการให้
การปรึกษาวยัรุ่นจาก
การปฏิบัติงานจริง 

      คน/
เขต/
ครั้ง 

เป้า
ฯ 

90/3/3       90/3/3      

  

    

งบฯ 298,200       298,200      
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ส่วนที่ 5 

ตัวชี้วัดส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ 2561 
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ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมเป้ำประสงค์ 4 มิติ  ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของ 
สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 

(2) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

(3) 
เป้ำประสงค์  

(4) มิติของเป้ำประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วย
นับ 

(7) ค่ำเป้ำหมำย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด ำเนินกำร) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภำ

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร ปี 
2560 

(ผลงำน) 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนำบริกำรเฉพำะ
ทำงสุขภำพจิตและ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
(Super specialist 
service) 

1.ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นได้รับการดูแล
รักษาท่ีปลอดภัย มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน
และสามารถใช้ชีวิตได้
เต็มศักยภาพ 

√    1.1 ค่า CMI ของสถาบันผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ค่า
คะแนน 

1.3 
(1.24) 

1.3 
 

1.3 
 

1.3 
 

1.3 
 

คณะกรรมการ 
PCT 

      1.2 Clinical readmission ร้อยละ < 8 
(5.88) 

< 6 
 

< 4 
 

< 4 
 

< 4 
 

คณะกรรมการ 
PCT 

      1.3 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคลินิกเฉพาะโรค 

ระดับ 5 
(4) 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

คณะกรรมการ 
PCT 

 2.ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในคุณภาพการ
บริการสุขภาพจิต 

 √   2.1 ร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการ
ท่ีมีความพึงพอใจต่อการบริการ 

ร้อยละ 84 
(95.45) 

86 
 

88 
 

88 
 

88 
 

คณะกรรมการ 
PCT 
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(2) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

(3) 
เป้ำประสงค์  

(4) มิติของเป้ำประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วย
นับ 

(7) ค่ำเป้ำหมำย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด ำเนินกำร) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภำ

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร ปี 
2560 

(ผลงำน) 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  
พัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนของระบบ
บริกำรสุขภำพจิต
เด็กและวัยรุ่นใน
สถำนบริกำร
สำธำรณสุขทุก 
ระดับ (Service 
plan) 
 

4.เด็กและวัยรุ่นท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิต/ โรค
จิตเวช เข้าถึงบริการท่ีมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานใน
สถานบริการใกล้บ้าน 

√    4.1 ร้อยละการเข้าถึงบริการ
ของเด็กอายุ 2 – 5 ปีท่ีมีปัญหา
พัฒนาการล่าช้าจากสาเหตุด้าน
สุขภาพ(ออทิสติก) 

ร้อยละ 5 
(74.69) 

10 
 

15 
 

15 
 

15 
 

คณะกรรมการ 
AHB 

 5.เครือข่ายสามารถ
จัดบริการสุขภาพจิตท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด 

 √   5.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ี
ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย** 

ร้อยละ - > 15/ 
> 30 

 

> 15/ 
> 30 

 

> 15/ 
> 30 

 

> 15/ 
> 30 

 

คณะกรรมการ 
AHB 

      5.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย** 

ร้อยละ - > 35/ 
> 70 

 

> 35/ 
> 70 

 

> 35/ 
> 70 

 

> 35/ 
> 70 

 

คณะกรรมการ 
AHB 



185 
 

(2) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

(3) 
เป้ำประสงค์  

(4) มิติของเป้ำประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วย
นับ 

(7) ค่ำเป้ำหมำย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด ำเนินกำร) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภำ

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร ปี 
2560 

(ผลงำน) 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

 6.มีการระบบการดูแล
เยียวยาจิตใจเด็กและ
วัยรุ่นท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความ
รุนแรง 

  √  6.1 ร้อยละของผู้ประสบภาวะ
วิกฤตท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับ
การเยียวยาจิตใจตามมาตรฐาน
กรมสุขภาพจิต** 
 

ร้อยละ - 70 
 

70 
 

70 
 

70 
 

คณะกรรมการ 
MCATT 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  
พัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนของระบบ
บริกำรสุขภำพจิต
เด็กและวัยรุ่นใน
สถำนบริกำร
สำธำรณสุขทุก 
ระดับ (Service 
plan) 

7.ประชาชน/ผู้รับ 
บริการมีความตระหนัก 
เข้าใจต่อปัญหา
สุขภาพจิต 

√    7.1 ร้อยละของประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพจิตท่ีพึง
ประสงค์** 

ร้อยละ - 51 
 

51 
 

51 
 

51 
 

คณะกรรมการ 
AHB 
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(2) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

(3) 
เป้ำประสงค์  

(4) มิติของเป้ำประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วย
นับ 

(7) ค่ำเป้ำหมำย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด ำเนินกำร) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภำ

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร ปี 
2560 

(ผลงำน) 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

 8.บุคลากรในเครือข่าย
ได้รับการพัฒนาทักษะ 
และความรู้ในการ
จัดบริการสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่น 

 √   8.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตชุมชนใน
เด็กและวัยรุ่นท่ีผ่านการรับรอง
จากองค์กรวิชาชีพ/กรม
สุขภาพจิต 

ระดับ 5 
(4) 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

คณะกรรมการ 
AHB 

 9.ระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นท่ีมี
คุณภาพ และได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 

  √  9.1 ร้อยละการเข้าถึงบริการ
ของเด็กอายุ 6 – 12 ปีท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนจากสาเหตุ
ด้านสุขภาพ(สมาธิส้ัน, 
สติปัญญาบกพร่อง) 

ร้อยละ 5 
(97) 

10 
 

15 
 

15 
 

15 
 

คณะกรรมการ 
AHB 
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(2) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

(3) 
เป้ำประสงค์  

(4) มิติของเป้ำประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วย
นับ 

(7) ค่ำเป้ำหมำย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด ำเนินกำร) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภำ

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร ปี 
2560 

(ผลงำน) 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศด้ำนสุขภำพจิต
ชุมชนในเด็กและ
วัยรุ่นระดับประเทศ 
(Excellence 
center) 

10.หน่วยงานมีความเป็น
เลิศด้านสุขภาพจิตชุมชน 
ในเด็กและวัยรุ่น 

√    10.1 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิต
เวชในระดับประเทศ 
(Excellence Center) ของ
หน่วยบริการจิตเวช** 

คะแนน - 80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

คณะกรรมการ 
EC 

11.หน่วยงานมีนวตก
รรม/วิจัย/องค์ความรู้ 
ด้านการส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นเพื่อสนับสนุน
งานระบบบริการสุขภาพ 

 √   11.1 ระดับความส าเร็จของ
งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีเผยแพร่ใน
เวทีระดับประเทศ 

ระดับ 5 
(5) 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

คณะกรรมการ 
EC 

12.หน่วยงานมีการ
ยกระดับไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  √  12.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาผลงาน CQI/ R2R/ วิจัย/ 
นวัตกรรม/ บทความวิชาการ/ 
เรื่องเล่าเร้าพลัง/ องค์ความรู้ 
ของหน่วยงาน 
 

ระดับ 5 
(5) 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

คณะกรรมการ 
KIM/EC 



188 
 

(2) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

(3) 
เป้ำประสงค์  

(4) มิติของเป้ำประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วย
นับ 

(7) ค่ำเป้ำหมำย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด ำเนินกำร) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภำ

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร ปี 
2560 

(ผลงำน) 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 และ 
3 
 
 

3.หน่วยงานผ่านการ
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

  √  3.1 คะแนน HA Scoring ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 1 ท่ีก าหนด 

คะแนน 1.5 
(1.5) 

2.2 
 

2.5 
 

2.5 
 

2.5 
 

คณะกรรมการ 
PCT/EC 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพและมี
ธรรมำภิบำล 

13.ระบบบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล 

√    13.1 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานฯ (ITA)** 

คะแนน - 60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

      13.2 จ านวนข้อร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริการ 
และความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ 

เรื่อง 0 
(1) 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

 14.บุคลากรในหน่วยงาน
มีความสุขและความ
ผูกพัน 

 √   14.1 ร้อยละบุคลากรที่มี
ค่าเฉลี่ยความสุขเทียบเท่าหรือ
มากกว่าคนท่ัวไป 

ร้อยละ 80 
(53.13) 

85 
 

90 
 
 

90 
 

90 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

      14.2 คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร 

คะแนน 5 
(5.28) 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
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(2) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

(3) 
เป้ำประสงค์  

(4) มิติของเป้ำประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วย
นับ 

(7) ค่ำเป้ำหมำย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด ำเนินกำร) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภำ

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร ปี 
2560 

(ผลงำน) 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

 15.ระบบบริหารจัดการท่ี
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

  √  15.1 ร้อยละของการพัฒนา
หน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐฯ 
(PMQA-M-F)** 
 

ร้อยละ - 70 
 

70 
 

70 
 

70 
 

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ที่ 1-4 

16.ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ด้านสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นและทรัพยากร 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   √ 16.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพจิต
ชุมชนในเด็กและวัยรุ่น 

ระดับ 5 
(5) 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

คณะกรรมการ 
EC/KIM/IT 

 17.บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความเป็น 
Excellence center 

   √ 17.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 
(73.13) 

90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/EC 

 18.ระบบการติดตาม
ความคืบหน้างาน
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์ 

   √ 18.1 ร้อยละของกจิกรรม/ 
โครงการท่ีเป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ 80 
(76.47) 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 



190 
 

(2) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

(3) 
เป้ำประสงค์  

(4) มิติของเป้ำประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วย
นับ 

(7) ค่ำเป้ำหมำย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด ำเนินกำร) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภำ

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร ปี 
2560 

(ผลงำน) 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

 19.ระบบบริหารการเงิน
การคลังมีประสิทธิภาพ 

   √ 19.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบ
ด าเนินงานและงบลงทุน** 

ร้อยละ 99 
(100) 

ด าเนนิงาน 
55/99 
ลงทุน 
43/88 

ด าเนนิงาน 
55/99 
ลงทุน 
43/88 

ด าเนนิงาน 
55/99 
ลงทุน 
43/88 

ด าเนนิงาน 
55/99 
ลงทุน 
43/88 

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

      19.2 ค่า EUI ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต** 

ค่า
คะแนน 

- > 0 
 

> 0 
 

> 0 
 

> 0 
 

ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 

      19.3 สัดส่วนรายรับเงินบ ารุงต่อ
รายจ่ายเงินบ ารุง (I/E Ratio) 

อัตรา 1 
(1.13) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ที่ 1-4 

19.ระบบบริหารการเงิน
การคลังมีประสิทธิภาพ 

    19.4 อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) 

อัตรา 2 
(3.79) 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

      19.5 ระยะเวลาท่ีองค์กร
สามารถด าเนินการได้โดยไม่
ประกอบกิจการ 

วัน 180 
(356) 

180 
 

180 
 

180 
 

180 
 

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

 


