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ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามของฝ่าย/ กลุ่มงานต่างๆ เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการเ ปรียบเทียบเป้าหมายกับ
ผลลัพธ์ในการด าเนินงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 ขึ้น โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการด าเนินงานกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต และสถาบัน 

 โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานสถาบันนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต 

  ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงสร้างของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติงานกลุ่มงาน/ฝ่าย 

  ส่วนที่ 4 แผนก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ 

  ส่วนที่ 5 ตัวชี้วัดส าคัญปีงบประมาณ 2562 

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่าย/ กลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1 
วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ค่านิยมประเด็นยทุธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต 

 
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพ่ือประชาชนมีสุขภาพจิตดี 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 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต 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 : การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

o 1.1 เด็กปฐมวัย เน้นการติดตามและกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่องจนมีพัฒนาการสมวัย 
o 1.2 วัยเรียนและวัยรุ่น เน้นการเพิ่มระดับความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) 
o 1.3 วัยท างาน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต 
o 1.4 วัยสูงอายุ เน้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุข 
o 1.5 คนพิการ เน้นการดูแลฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
o 1.6 ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในระบบริการปฐมภูมิ เน้นบูรณาการงานสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัยเ ข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ าเภอ (พชอ.)/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขต (พชข.) และคลินิกครอบครัว (Primary Care Cluster) 
 นโยบายที่ 2 : การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

o 2.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ เน้นเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มโรค
และปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคออทิสติก โรคสมาธิสั้น โรคติดสุรา และผู้พยายามฆ่าตัวตาย 

o 2.2  พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 เน้นการติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
2551 ให้มีประสิทธิภาพ 
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o 2.3 พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เน้นการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดเหตุการณ์วิกฤต เพ่ือลดการเกิดปัญหาสุขภาพจิตที่รุ นแรงในระยะ
ยาว ผ่านทีมงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ระดับต าบล 

o 2.4 พัฒนาหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตสูความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เน้นการยกระดับความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ตลอดจนการพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 

o 2.5 ปรับโฉมหน่วยบริการจิตเวชให้มีความเป็นมิตรและรองรับประเทศไทยยุค 4.0  เน้นการพัฒนา/ปรับภาพลักษณ์โรงพยาบาลจิตเวชให้มีลักษณะเป็นมิตรกับ
ผู้ป่วยให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 นโยบายที่ 3 : การเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน มุ่งเน้นการให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) และ
สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้ความส าคัญกับการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการด าเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร ์และโครงสร้าง 
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2566 

พันธกิจหน่วยงาน  

 ให้บริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รักษา พื้นฟู จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในระดับตติยภูมิข้ันสูง 
 พัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชน 
 สร้างและพัฒนากลไกเชิงระบบสุขภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ค่านิยมหน่วยงาน 
 บริการด้วยหัวใจ (Heart) 
 ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ (Head) 
 มุ่งม่ันสามัคคี (Hand) 
 มีจิตสาธารณะ (for Humanity) 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
 ส่งเสริมป้องกัน รักษา พ้ืนฟู สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิขั้นสูง(Super specialist service) 
 พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในชุมชม(Excellence center) 
 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ(Service plan) 
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติงานฝ่าย/กลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
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แผนปฏิบัติงานฝายบริหารท่ัวไป 
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นางสาวกุสุมาวดี  คําเกล้ียง 
ผูอํานวยการสถาบันสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางปาริชาต  เพ็ชรคํา 
 

 

นางสาวปวีณา  เหลาลา 
 

นายสมเพ็ชร  กลางเภา 

 

นายณัฐวุฒิ  ลาวกลาง 

 

โครงสรางฝายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นายวัชรินทร  เอ่ียมศรี 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

นายวัชรินทร  เอ่ียมศรี 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

งานสารบรรณ งานเลขานุการฯ งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
 

งานยานพาหนะ 
 

นางสาวสงกรานต แกวศิริ 

รองหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

นางสาววิภารัต แดงตั๋น 

รองหัวหนากลุมภารกิจอํานวยการ 

นายสุปนธ สายสินธุ 

รองหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
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อัตรากําลัง 
1. พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 1  อัตรา (ขาราชการ)  

2. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     1 อัตรา  (ข าราชการ)        

3. นักจัดการงานท่ัวไป  2 อัตรา (พนักงานราชการ,ลูกจางชั่วคราว) 
4. นายชางเทคนิค   2 อัตรา (พนักงานราชการ,ลูกจางชั่วคราว) 
5. เจาพนักงานธุรการ  1 อัตรา (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

1. ดําเนินงานสารบรรณของสถาบันฯ  รับ-สง หนังสือราชการ โตตอบหนังสือราชการ ใหคําแนะนําหนวยงาน  ในการรางหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ
ราชการท่ีรางจากหนวยงานกอนใหผูอํานวยการอนุมัติออกหนังสือ ถายเอกสารแจกจายหนังสือแกหนวยงานตางๆ จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการ การยืม และการทําลาย
เอกสารราชการ ประสานงานจัดประชุมสถาบันประจําเดือน  จดบันทึกและรายงานการประชุม 

2. ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานเพ่ือจัดทําวาระการประชุม  จดบันทึกการประชุม  จัดทํารายงานการประชุม 

3. ดําเนินงานเก่ียวกับยานพาหนะ ใหบริการสนับสนุนยานพาหนะแกฝาย/กลุมงาน/งานภายในสถาบัน 

4. ดําเนินงานดานการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี การดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ดูแลสภาพแวดลอม                     
และการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบัน 

 

เจตจํานง  
ปลอดภัย ใสใจบริการ  มีมาตรฐาน  มุงเนนการทํางานเปนทีม   

กลวิธีดําเนินงาน  
1. ปฏิบัติงานตามเอกสารระบบคุณภาพเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานโดยเนนการมีสวนรวม 

3. ปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
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ตัวช้ีวัดกรม 
1. คา EUI ของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต       เปาหมาย ระดับ 5 
2. รอยละของการพัฒนาหนวยงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ (PMQA-M-F)  เปาหมาย รอยละ 70 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. คะแนน HA Scoring ผานตามเกณฑท่ีกําหนด       เปาหมาย ระดับ 2.5 
2. รอยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมารับบริการ       เปาหมาย รอยละ 80 
3. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะผานเกณฑท่ีกําหนดอยางนอย 1 ดาน    เปาหมาย รอยละ 50 
4. ระดับความสําเร็จในการเปนองคการแหงการเรียนรู       เปาหมาย รอยละ 0 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. รอยละความสําเร็จของการรวบรวมขอมูลจัดเพ่ือทําวาระการประชุม จดบันทึกและรายงานการประชุม   เปาหมาย รอยละ 80 
2. จํานวนครั้งของทรัพยสินของสถาบันสูญหาย       เปาหมาย 0 ครั้ง 
3. รอยละความถูกตอง ครบถวน สมบูรณของการจัดสงหนังสือ      เปาหมาย รอยละ 80 
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการดานสารบรรณ    เปาหมาย รอยละ 80 
5. รอยละความถูกตองของการจัดทํากําหนดการผูบริหาร      เปาหมาย รอยละ 90 
6. จํานวนครั้งของเอกสารหลักฐาน/หนังสือราชการสูญหาย      เปาหมาย 0  ครั้ง 
7. จํานวนครั้งความผิดพลาดของการติดตอประสานงาน นัดหมาย กําหนดการ    เปาหมาย 0  ครั้ง 
8. รอยละของจํานวนยานพาหนะท่ีมีความพรอมในการใชงาน      เปาหมาย รอยละ 100 
9. รอยละผูใชบริการมีความปลอดภัยทันเวลา ทุกครั้งท่ีใชบริการยานพาหนะ    เปาหมาย รอยละ 100 
10. รอยละของจํานวนเรื่องแจงซอมท่ีดําเนินการไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา    เปาหมาย รอยละ 80 
11. รอยละของการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคท่ีดําเนินการไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา   เปาหมาย รอยละ 80 
12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของฝายบริหารท่ัวไป   เปาหมาย ระดับ 5 
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI ของหนวยงาน      เปาหมาย ระดับ 5 
14. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามกิจกรรม 5ส      เปาหมาย รอยละ 80 
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แผนปฏิบัติงานประจําปของฝายบริหารท่ัวไป ประจําปงบประมาณ  2562 

สําหรับงานปกติ สําหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร 

(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคลองระหวาง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

กรมฯขอที ่

ยุทธศาสตร 

สถาบันขอที ่

1.งานสารบรรณ 4 4  -             

1.1 รับ-สง หนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกสถูกตองครบถวน   3720              

1.2 คัดแยกหนังสือ   3360              

1.3 เกษียนหนังสือ   3120              

1.4 จัดแฟมเสนอ   3960              

1.5 ราง-พิมพ หนังสือ   240              

1.6 ตรวจทานหนังสือ   5280              

1.7 จัดเก็บหนังสือ   5280              

1.8 สงไปรษณีย   3600              

1.9 แจกจายหนังสือ   5280              

1.10 สรุปการใชโทรศัพทสวนกลางเพ่ือเบิกจายคาบริการ   12 ครั้ง              

1.11 สรุปการใชหองประชุมประจาํเดือน   12 ครั้ง              

1.12 สรุปการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดประจําเดือน   12 ครั้ง              

1.13 อบรมใหความรูงานสารบรรณแกบุคลากร   1 ครั้ง              

2.งานเลขาผูอํานวยการ 4 4  -             

2.1 ตารางนัดหมาย ผอ.   120 ครั้ง               

2.2 ขออนุมัติเดินทาง-เบิกคาเดินทางไปราชการ   120 ครั้ง              
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคลองระหวาง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

กรมฯขอที ่

ยุทธศาสตร 

สถาบันขอที ่

2.3 ประสานภายใน-นอก   792               

2.4 จัดรับรองแขกบุคคลภายนอก   60               

3. งานเลขาฝายบริหารท่ัวไป                 

3.1 รวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานเพ่ือจัดทําวาระการประชุม                   
และจัดทําวาระการประชุม 

  15 ครั้ง              

3.2 จดบันทึกการประชุม   15 ครั้ง              

3.3 จัดทํารายงานการประชุม   15 ครั้ง              

4.งานยานพาหนะ 4 4  -             

4.1 จัดรถยนตสวนกลางใหบริการ   1,320               

4.2 ตอใบอนุญาตรถยนต   1 ครั้ง              

4.2 บํารุงรักษา   12 ครั้ง              

4.3 สรุปการปฏบัิติงานประจําเดือน   12 ครั้ง              

4.4 นํารถยนตเขาศูนยบริการซอมรถ   2 ครั้ง              

5.งานอาคารและสถานท่ี 4 4  279,600             

5.1 สํารวจทางกายภาพของอาคารสถานท่ี   2 ครั้ง              

5.2 จัดทําแผนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภค   2 ครั้ง 274,800             

5.3 กิจกรรม 5 ส.   12 ครั้ง              

5.4 ฉีดพนยุงลาย (1 ครั้ง/ป)   1 ครั้ง 3,000             

5.5 ตรวจสอบโครงสรางอาคาร (1 ครั้ง/ป)   1 ครั้ง 1,800             
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(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 

ความสอดคลองระหวาง 

โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          

เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

(5) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

กรมฯขอที ่

ยุทธศาสตร 

สถาบันขอที ่

5.6 ตรวจสอบระบบเครื่องกําหนดไฟฟา (ทุกเดือน)   12 ครั้ง              

5.7 ตรวจสอบหมอแปลงไฟฟาแรงสูง (2 ครั้ง/ป)   2 ครั้ง              
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
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โครงสร้างการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

  

งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)           
นางสาวนวพร  เครือแก้ว 

 HR1: Human resource planning              
งานวางแผนทรัพยากรบุคคล 

 HR2: Recruitment and selection          
งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 
HR3: Compensation and benefits        
งานค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ 

 HR4: Discipline                                  
งานวินัย 

HR5: Training and development                 
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)            
นางสาวชนัฐดา ภูวชิัย 

 

HR6: Safety and health                             
งานความปลอดภัยและสุขภาพ 

 HR7: Employee and labors relations     
งานบุคลากรและแรงงานสัมพันธ์ 

 HR8: Performance appraisal                  
งานประเมินผลการปฏบิัติงาน 

 

งานคุณภาพ 
นางสาวชนัฐดา ภูวชิัย 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

นางสาวชนัฐดา ภูวิชัย 

หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

นางสาววิภารัต แดงตั๋น 
รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
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อัตราก าลัง 
1. นักจิตวิทยำคลินิกช ำนำญกำร 1 อัตรำ (ข้ำรำชกำร) 
2. นักทรัพยำกรบุคคล  1 อัตรำ (ลูกจ้ำงชั่วครำว) 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

 1)  ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรวำงระบบ กำรจัดท ำมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบันสุขภำพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2)  ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 3)  ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรก ำหนดควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ       
กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน กำรควบคุมและส่งเสริม
สมรรถภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้   
 4)  ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์งำน เพ่ือประกอบกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรวำงแผนอัตรำก ำลังของสถำบัน  
 5)  ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรค่ำตอบแทน  และอัตรำเงินเดือน 
 6)  ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรรักษำวินัยและจรรยำ 
 7)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง 

2. ด้านการวางแผน  
  จัดท ำแผนกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
1)  ประสำนกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมของสถำบัน กำรให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

 2)  อธิบำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
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4. ด้านการบริการ 
  1)  ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของสถำบัน เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุนงำนตำมภำรกิจสถำบัน 
  2)  ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ ของสถำบันและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย 
แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรกำรต่ำง ๆ 
  3)  ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำร และกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน และกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนงานคุณภาพตามนโยบาย และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเจตจ านง 
    สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีควำมสุขในกำร 
    ปฏิบัติงำน       

 

กลวิธีด าเนินงาน  
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่เข้มแข็ง 
2. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้พร้อมในกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริมขวัญ ก ำลังใจแก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือผลส ำเร็จของงำนที่มีคุณภำพ 
3. ส ำรวจ  ประเมิน  วิเครำะห์  สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะ เพื่อพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีตอบสนองต่อเข็มมุ่งของสถำบัน 

ตัวช้ีวัดกรม  
1. ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ ทักษะและสมรรถนะในหลักสูตรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน  เป้ำหมำย   มำกกว่ำร้อยละ 80 

 

ตัวช้ีวัดสถาบัน  
1. ร้อยละบุคลำกรที่มีสมรรถนะผ่ำนเกณฑ์อย่ำงน้อย 1 ด้ำน        เป้ำหมำย   ร้อยละ 50 
2. คะแนนเฉลี่ยควำมผูกพันบุคลำกรต่อองค์กร          เป้ำหมำย   ≥ 4 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรตำมเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร (Training  Road  Map)    เป้ำหมำย   ร้อยละ 60 
2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan)      เป้ำหมำย   ร้อยละ 80 
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3. จ ำนวนกำรตรวจสอบวันมำปฏิบัติรำชกำร/วันลำทุกประเภทให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันท ำกำรแรกของเดือน  เป้ำหมำย   10 ครั้ง/ปี 
4. จ ำนวนข้อร้องเรียนเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของบุคลำกร          เป้ำหมำย   ≤ 10 ครั้ง/ปี 
5. ร้อยละกำรด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรให้แล้วเสร็จภำยใน  50 วัน ท ำกำร      เป้ำหมำย  ร้อยละ 90  
6. ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอยู่ในระดับมำกข้ึนไป       เป้ำหมำย ร้อยละ 85  
7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI ของหน่วยงำน        เป้ำหมำย ระดับ 5 
8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน      เป้ำหมำย ระดับ 5 
9. ร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 5 ส          เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้องระหว่าง 

แผนงาน 

(3)                                          
หน่วย
นับ 

(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. พันธกิจ     
สถำบันข้อที ่

ยุทธศำสตร ์
สถำบันข้อที ่

งานบริหารบุคลากร                
1. ตรวจสอบวันมำปฏิบัตริำชกำร/ วันลำทุกประเภท 4 4 

10 ครั้ง/
ปี 

            

2. ด ำเนินกำรแกไ้ขข้อร้องเรียนเรือ่งสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดร้ับของ
บุคลำกร    4 4 

10 เร่ือง/
ปี 

            

3. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติใหเ้ป็นปัจจุบัน  4 4 2 คร้ัง/ปี             

4. ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัตขิองบุคลำกรในกำรเลื่อนระดับ  

4 4 

ตำม
จ ำนวน
บุคลำกร
ที่ได้เลื่อน 

            

5. ด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี ของ
บุคลำกรทุกระดับ 4 4 2 ครั้ง/ปี             

6. ด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผน 
4 4 

2 
โครงกำร/

ปี 
            

7. ด ำเนินกำรแจ้งเวียนหลักเกณฑพ์ิจำรณำควำมดีควำมชอบ 4 4 ครั้ง/ป ี             
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(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้องระหว่าง 

แผนงาน 

(3)                                          
หน่วย
นับ 

(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. พันธกิจ     
สถำบันข้อที ่

ยุทธศำสตร ์
สถำบันข้อที ่

8. ด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกร 4 4              

9. ด ำเนินกำรวิเครำะหภ์ำระงำน 4 4 2 คร้ัง/ปี             

10. ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 4 4 
12 ครั้ง/

ปี             

11. ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลบุคลำกรผ่ำนระบบ DPIS 4 4 
12 ครั้ง/

ปี             

12. ด ำเนินกำรสรุปพิจำรณำจำ่ยเงินค่ำตอบแทนก ำลังคนภำครัฐ 4 4 2 คร้ัง/ปี             

งานพัฒนาบุคลากร                

1. ประเมินสมรรถนะบุคลำกรทุกสำยงำนรำยบุคคล  4 4 2 คร้ัง/ปี             

2. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร ประจ ำป ี 4 4 2 คร้ัง/ปี             

3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 4 4 2 คร้ัง/ปี             

4. กำรพัฒนำบุคลำกรตำมระดับควำมส ำเร็จในกำรบริกำร HR 
Scorecard  
    4.1 ตำมเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
    4.2 ตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) 
    4.3 บุคลำกรจัดกำรท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 

4 4 

 
 

2 คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 

            

6. กำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม ่ 4 4 
ตำมรอบ
กำรบรรจ ุ             
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(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้องระหว่าง 

แผนงาน 

(3)                                          
หน่วย
นับ 

(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. พันธกิจ     
สถำบันข้อที ่

ยุทธศำสตร ์
สถำบันข้อที ่

7. กำรลำศึกษำ 4 4              

8. ประสำนงำน/ จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 4 4 

10 ครั้ง/
ปี             
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายการเงินและบัญช ี
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โครงสร้างฝ่ายฝ่ายการเงินและบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาววิภารัต แดงตั๋น 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 

งานสิทธิประโยชน์ งานเบิกจ่าย งานบัญชี 

นำงสำวกำนต์พิชชำ แสงดำรำกุล 
 นำงสำวอำรยำ ปำหนองแปน 

 

นำงสำวปรียำภัทร แสงหำชัย 
 

นำงธัญญลักษณ์ สุดโต 
 

นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

งานธุรการ งานงบประมาณและเงินเดือน 

นางสาววิภารัต แดงตั๋น 
รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
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อัตราก าลัง  
1. นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  1 อัตรำ  (ข้ำรำชกำร) 
2. นักวิชำกำรเงินและบัญชี   3 อัตรำ  (พนักงำนรำชกำร,พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข,ลูกจ้ำงชั่วครำว) 
3. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  1 อัตรำ  (พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. งานธุรการ 
1) รับส่งเอกสำรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
2) ประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
3) กำรพิมพ์เอกสำรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

2. งานสิทธิประโยชน์ 
1) ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย โดยแยกเป็นสิทธิบัตรประกันสุขภำพ 30 บำท ในจังหวัด ต่ำงจังหวัด ผู้พิกำร ช ำระเงินเอง และเบิกต้นสังกัด ก่อนกำรเรียกเก็บ 
2) รับรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลประจ ำวัน ปิดบัญชีประจ ำวัน น ำส่งรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล ตรวจนับเงินประจ ำวัน 
3) เรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลไปยัง สสจ. และ สปสช. 
4) จัดท ำเอกสำรกำรเรียกเก็บรวบรวมเป็นยอดลูกหนี้ประจ ำวันส่งงำนบัญชี และตรวจสอบยอดเงินโอนจำกลูกหนี้ส่งงำนบัญชี 
5) วิเครำะห์ลูกหนี้ค่ำรักษำ 
6) ควบคุมลูกหนี้ค่ำรักษำตั้งแต่บันทึกทะเบียนคุม  ตัดยอดช ำระหนี้  ตัดยอดจ ำหน่ำยหนี้สูญ 
7) รับเงิน – ออกใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน และลูกหนี้ค่ำรักษำ 
8) รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค่ำรักษำสิทธิรำชกำร,ประกันสุขภำพ,ประกันสังคมในเครือข่ำย และสิทธิ อปท. ส่งไปเรียกเก็บเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
9) รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค่ำรักษำสิทธิประกันสังคมและสิทธิต้นสังกัดอ่ืน ส่งไปเรียกเก็บเงินตำมท่ีระบุในบัตร 
10) จัดท ำหนังสือเรียกเก็บเงินลูกหนี้ค่ำรักษำ แจ้งหนี้ไปยังต้นสังกัดของลูกหนี้และท ำหนังสือตอบรับ 

3. งานเบิกจ่าย 
1) วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยเงินของโรงพยำบำล 
2) จัดท ำแผนเงินบ ำรุงประจ ำปี 
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3) ร่วมจัดท ำค ำของบประมำณและแผนกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปี รวมถึงกำรปรับแผนรอบ 6 เดือน 
4) จัดท ำเอกสำรกำรเรียกเก็บรวบรวมเป็นยอดลูกหนี้ประจ ำวันส่งงำนบัญชี และตรวจสอบยอดโอนเงินโอนจำกลูกหนี้ส่งงำนบัญชี 
5) วิเครำะห์ลูกหนี้ค่ำรักษำ 
6) ควบคุมลูกหนี้ค่ำรักษำตั้งแต่บันทึกทะเบียนคุม ตัดยอดช ำระหนี้ ตัดยอดจ ำหน่ำยหนี้สูญ 
7) รับเงิน-ออกใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน และลูกหนี้ค่ำรักษำ 
8) รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค่ำรักษำสิทธิรำชกำร,ประกันสุขภำพ,ประกันสังคมในเครือข่ำยและสิทธิ อปท. ส่งไปเรียกเก็บเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
9) รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค่ำรักษำสิทธิประกันสังคมและสิทธิต้นสังกัดอ่ืน ส่งไปเรียกเก็บเงินตำมท่ีระบุในบัตร 
10) จัดท ำหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินลูกหนี้ค่ำรักษำ แจ้งหนี้ไปยังต้นสังกัดของลูกหนี้และท ำหนังสือตอบรับ 

4. งานเบิกจ่าย 
1) วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยเงินของโรงพยำบำล 
2) จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินบ ำรุงประจ ำปี 
3) ร่วมจัดท ำค ำของบประมำณและแผนกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปี รวมถึงกำรปรับแผนรอบ 6 เดือน 
4) ควบคุมและติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยของโรงพยำบำล 
5) ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเบิกเงิน ยืมเงิน แก่เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันฯ 
6) ให้บริกำรยืมเงินงบประมำณและยืมเงินนอกงบประมำณ 
7) เบิก-จ่ำยเงินงบประมำณด้วยระบบ GFMIS ให้แก่สถำบันฯ 
8) เบิก-จ่ำยเงินนอกงบประมำณ ด้วยระบบ GFMIS และเงินบ ำรุงออมทรัพย์ 
9) รับ-ส่งเงินรำยได้ เงินยืม เงินรับฝำก เงินเบิกเกิน 
10) ควบคุมเงินยืมรำชกำรเพ่ือให้น ำไปทดรองจ่ำยในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงคล่องตัว 
11) จัดท ำหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ของผู้ประกอบกำรและบุคลำกรสถำบันฯ 
12) จัดเก็บฎีกำแยกแหล่งของเงินเป็น เงินงบประมำณ เงินบ ำรุง เงินฝำกคลัง เงินรับฝำก 
13) ช ำระค่ำบริกำร เช่นค่ำสำธำรณูปโภค 
14) น ำเช็คเข้ำบัญชีบุคลำกร หรือโอนเงินผ่ำนระบบ KTB หรือเจ้ำหนี้ 
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5. งานบัญชี 
1) จัดท ำบัญชีด้วยระบบ GFMISเช่น งบทดลอง รำยงำนเงินคงเหลือ รำยงำนรับจ่ำยเงินบ ำรุง รำยงำนลูกหนี้ รำยงำนวัสดุคงคลัง รำยงำนสถำนกำรณ์ใช้เงิน

งบประมำณรำยงำนรำยรับรำยได้ส่งแผ่นดิน 
2)  จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและวิเครำะห์งบกำรเงินส่งกรมบัญชีกลำงทุก 6 เดือน 
3) รับ-ส่งเงินรำยได้ เงินยืม เงินรับฝำก เงินเบิกเกิน 
4) ท ำรำยงำนส่ง ผู้ว่ำรำชกำรแผ่นดิน 
5) ท ำรำยงำนกำรเบิกจ่ำยส่งคลังจังหวัด 
6) ท ำงบกระทบยอดงำนฝำกธนำคำร บัญชีธนำคำรกรุงไทย บัญชีธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร .และขอรำยงำนทำงบัญชี 
7) จัดท ำบัญชีรำยรับรำยได้ ลูกหนี้ เสนอผู้บริหำร 
8) จัดท ำทะเบียนคุมเช็ค และใบเสร็จรับเงิน 
9) จัดท ำบัญชีด้วยระบบ GFMIS 
10) จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 

6. งานงบประมาณและเงินเดือน 

1) จัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณและเงินบ ำรุง 

2) ติดตำมและควบคุมก ำกับกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและเงินบ ำรุงตำมแผน 

3) เงินเดือน ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำง 

4) จัดท ำหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ประจ ำปี 
5) จัดท ำสลิปเงินเดือน 

 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ตัวช้ีวัดกรม  

1. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยงบด ำเนินงำนและงบลงทุน      เป้ำหมำย   45/90 , 35/80 
2. ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนฯ (ITA)  เป้ำหมำย   ≥70, ≥80 
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ตัวช้ีวัดสถาบัน  
1. คะแนนเฉลี่ยควำมผูกพันบุคลำกรต่อองค์กร         เป้ำหมำย   ≥4 
2. สถำนะทำงกำรเงินผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด         เป้ำหมำย   ผ่ำนเกณฑ์ 

-I/E Ratio  เท่ำกับ 09-1.1              
-Current Ratio  เท่ำกับ 1 
-Day cash on hand เท่ำกับ 90-180 วัน 

3.  ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนฯ (ITA)  เป้ำหมำย   ≥70 
 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละกำรตรวจสอบใบส ำคัญขอเบิกเงินแล้วเสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำ     เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของกำรจัดส่งรำยงำนงบทดลองของหน่วยงำนให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน    เป้ำหมำย ร้อยละ 100   
3. ร้อยละของข้อมูลทำงบัญชีที่หน่วยเบิกจ่ำยสำมำรถด ำเนินกำรได้ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด    เป้ำหมำย ร้อยละ 80    
4. ร้อยละของกำรบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังเป็นวัสดุใช้ไปในระบบ GFMISเสร็จทันภำยในก ำหนดระยะเวลำ  เป้ำหมำย ร้อยละ 80  
5. ร้อยละของกำรรำยงำนสรุปผลงบประมำณประจ ำเดือนเสร็จทันเวลำ      เป้ำหมำย ร้อยละ 75   
6. ร้อยละของจ ำนวนครั้งที่ออกใบเสร็จถูกต้อง         เป้ำหมำย ร้อยละ 85 
7. ร้อยละข้อมูลที่ส่งตำมเวลำในกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใช้สิทธิบัตร     เป้ำหมำย ร้อยละ 85 
8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI ของหน่วยงำน       เป้ำหมำย ระดับ 5 
9. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน     เป้ำหมำย ระดับ 5 
10. ร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 5 ส         เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วยนับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

1.งานรับเงินรายได้                
 1. รับเงินผู้ป่วยนอก (เงินสด) 4 4              
  1.1 ตรวจสอบใบแนะน ำตัวผู้ป่วยว่ำถูกต้อง ตรงกันกับคอมพิวเตอร์ online   100%             
  1.2 ออกใบเสร็จพร้อมเงินทอน (ถ้ำมี)   3,000รำย             
  1.3 น ำเงินรำยได้ประจ ำวันส่งฝ่ำยกำรเงินครบถ้วน/ถูกต้อง   100%             
  1.4 ตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลอืประจ ำวันครบถ้วน/ถูกต้อง   100%             
 2. รับเงินผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 4 4              
   2.1 ตรวจสอบเอกสำรกำรส่งเงนิช ำระค่ำรักษำพยำบำล   200 ฉบับ             
  2.2 ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงำนต่ำงๆ   200 ฉบับ             
  2.3 จัดท ำหนังสือตอบรับพร้อมส่งใบเสรจ็รับเงิน   100 ฉบับ             
  2.4 ตัดยอดลูกหนี้ท่ีช ำระเงินแลว้ถูกต้อง ครบถ้วน   100%             
  2.5 จัดเก็บข้อมูลกำรตดัหนี้สญูให้คณะกรรมกำร   2ครั้ง             
  2.6 จัดท ำรำยงำนกระทบยอดบญัชีออมทรัพย์   12 ครั้ง             
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(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วยนับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

   2.7 จัดท ำรำยงำนยอดคงเหลือลูกหนี้ประจ ำเดือน   12 ครั้ง             
   2.8 แจ้งบันทึกยอดหนี้ประจ ำเดือน   12 ครั้ง             
 3. เรียกเก็บเงินรำยไดผู้้ป่วยใน 4 4              
  3.1 ผู้ป่วยในข้ำรำชกำร                
    3.1.1 ตรวจสอบหนังสือรับรองสิทธิ/อนุมัตสิิทธิ   100%             
    3.1.2 ตรวจสอบหมำยเลข HA และ AN คนไข้ในประเภทข้ำรำชกำรก่อนจะบันทึกข้อมูล   100%             
    3.1.3 ตรวจสอบค่ำรักษำพยำบำล พร้อมท ำใบปะหนำ้สรปุค่ำรกัษำพยำบำลฯ ทุกรำย
ก่อนกรอกข้อมูลลงในโปรมแกรม e-claim 

  100%             

   3.1.4 กรอกข้อมูลคนไข้ในประเภทข้ำรำชกำรลงในโปรมแกรม e-claim   100 รำย             
   3.1.5 รับเอกสำรตอบรับจำก สปสช เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข   36 ครั้ง             
    3.1.6 สแกนค ำขอเบิก และส่งไปยัง สปสช   36 ครั้ง             
   3.1.7 รับหนังสือตอบรับกำรโอนเงินจำกกรมบญัชีกลำง   36 ครั้ง             
   3.1.8 ทะเบียนคุมลูกหนี้ผู้ป่วยในใช้สิทธิรำชกำรรำยตัว   100%             
   3.1.9 แจ้งรับเงินผู้ป่วยในออกใบเสรจ็รับเงิน   24 ครั้ง             
  3.2 ผู้ป่วยในประเภทบัตรประกนัสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง)                
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สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

    3.2.1 ตรวจสอบใบสรุปค่ำใช้จำ่ยในกำรตรวจรักษำผู้ป่วยในก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลฯ ลงนำมถูกต้องและรวดเร็ว   200 รำย             

  3.2.2 ส ำเนำเอกสำรใบสรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจรักษำผู้ป่วยในให้ฝ่ำยแผนงำนได้อยำ่ง
ครบถ้วนรวดเร็ว   200 รำย             

   3.2.3 บันทึกข้อมูลเบิกผูป้่วยในโปรแกรม  e - claim (ระบบจัดท ำข้อมูลผู้ป่วยใน
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ)   200 รำย             

   3.2.4 ส่งข้อมูลผู้ป่วยใน UC โดยโปรแกรม  e – claim ส่งทำง Internet   36 ครั้ง             
   3.2.5 รับเอกสำรตอบรับจำก สปสช.  ทำง www.nhso.go.th/E-claim เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมลูตำมโปรแกรม   24 ครั้ง             

   3.2.6 ตรวจสอบกำรโอนเงินจำก สปสช. ทำง www.nhso.go.th/acc (E-claim)   60 ฉบับ             
   3.2.7  ทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยใน UC รำยตัว   200 รำย             
 3.3 ผู้ป่วยในเบิกต้นสังกัด (อปท.)                
   3.3.1 ตรวจสอบหนังสือรับรองสิทธิ   100%             
   3.3.3 บันทึกข้อมูลเบิกผู้ป่วยในโปรแกรม  e - claim (ระบบจัดท ำข้อมูลผู้ป่วยใน
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ) 

  200 รำย             

   3.3.4 ส่งข้อมูลผู้ป่วยใน โดยโปรแกรม  e – claim ส่งทำง Internet   200 รำย             

http://www.nhso.go.th/
http://www.nhso.go.th/acc
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    3.3.5 รับเอกสำรตอบรับจำก สปสช.  ทำงwww.nhso.go.th/E-claim เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมลูตำมโปรแกรม 

  24 ครั้ง             

   3.3.6 ตรวจสอบกำรโอนเงินจำก สปสช. ทำง www.nhso.go.th/acc (E-claim)   24  ครั้ง             
   3.3.7  ทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยใน อปท. รำยตัว   100  รำย             
  3.4   ผู้ป่วยในเบิกต้นสังกัด                
   3.4.1 ตรวจสอบหนังสือรับรองสิทธิ   10 รำย             
   3.4.2  ตรวจสอบหมำยเลข HN และ AN คนไข้ในประเภทเบิกต้นสังกัดก่อนจะท ำหนังสือ
เรียกเก็บ 

  10 รำย             

   3.4.3  ท ำหนังสือเรียกเก็บเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมถูกต้อง ส ำเนำหนังสือ 2 ฉบับ น ำส่งทำง
ไปรษณีย์ EMS 

  10 ฉบับ             

   3.4.4  ทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยในเบิกต้นสังกัดรำยตัว   20 รำย             
 3.5  ผู้ป่วยในสิทธิบัตรประกันสังคม                
   3.5.1 ตรวจสอบเอกสำรสรุปคำ่ใช้จ่ำย   10 รำย             
   3.5.2 ตรวจสอบหมำยเลข HN และ AN คนไข้ในประเภทบตัรประกันสังคม รพ.ขอนแก่น   10 รำย             
   3.5.3 บันทึกกำรเรียกเก็บในโปรแกรม   10  รำย             
   3.5.4 ทะเบียนคุมลูกหนี้ผู้ป่วยในบัตรประกันสังคมรำยตัว   10  รำย             

http://www.nhso.go.th/
http://www.nhso.go.th/acc
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   3.5.5 ตรวจสอบสิทธิกำรรักษำนอกเครือข่ำย แจ้งกำรรบัไว้รักษำโรงพยำบำลหลักแก้ไข
สิทธิกำรรักษำ 

  10 รำย             

   3.5.6 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนในกำรเรียกเก็บในประเภทบัตรประกันสังคม นอก
เครือข่ำย 

  10 รำย             

   3.5.7 จัดท ำหนังสือเรียกเก็บไปยังโรงพยำบำลหลักและส ำนักงำนประกันสังคมขอนแก่น   10 ฉบับ             
   3.5.8  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยในบัตรประกันสังคม   10 รำย             
4. เรียกเก็บเงินรำยได้ผู้ป่วยนอก 4 4              
  4.1 เรียกเก็บผู้ป่วยนอก บัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ                
   4.1.1 ตรวจสอบเอกสำรกำรใหส้ิทธิครบถ้วนถูกต้อง   6,000 รำย             
   4.1.2 ลงข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ปว่ยโปรแกรมครบถ้วนถูกต้อง   100%             
   4.1.3 บันทึกเรียกเก็บลงในโปรแกรม E-Claim it ระบบ Op refer  ส ำหรับตำ่งจังหวัดลง
โปรแกรม 

  4,000 ฉบับ             

   4.1.4 จัดท ำหนังสือเรียกเก็บไปยัง สสจ.ขอนแก่น และ รพ.ค่ำยศรีพัชรินทร,์รพ.ศรี
นครินทร ์

  100%             

   4.1.5 ท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เป็นจังหวัด/หน่วยงำน   100%             
  4.2  เรียกเก็บผู้ป่วยนอกผู้พิกำร/ทหำรผ่ำนศึก/ฉุกเฉิน                
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    4.2.1 รวบรวมเอกสำร พิมพ์ใบสิทธิ์ พิมพ์ใบสั่งยำ ตรวจสอบค่ำบริกำรกับระบบ   6,000รำย             
    4.2.2 บันทึกข้อมูลเบิกผู้ป่วยในโปรแกรม  e - claim (ระบบจัดท ำข้อมูลผู้ป่วยนอก
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ) 

  200 รำย             

   4.2.3 ส่งข้อมูลผู้ป่วยใน UC โดยโปรแกรม  e – claim ส่งทำง Internet   200 รำย             
   4.2.4  ทะเบียนคุมลูกหนี ้   200 รำย             
 4.3  ผู้ป่วยนอกสิทธิผู้พิกำรเรียกเก็บฟ้ืนฟู                
   4.3.1  รวบรวม/ ตรวจสอบ เอกสำรกำรให้บริกำรฟื้นฟูผู้พิกำรมีรหัสย่อยผู้พิกำร (ท 74)   2,000 รำย             
   4.3.2  บันทึกข้อมูลเรียกเก็บทำง www.nhso.go.th   2,000 รำย             
   4.3.3  ทะเบียนคมุลูกหนีผู้้ป่วยนอกรหัสผู้พิกำรรำยตัว   2,000 รำย             
  4.4  เรียกเก็บผู้ป่วยนอกบัตรประกันสังคม                
     4.4.1 ตรวจข้อมลูผู้ป่วยนอกบัตรประกันสังคม   10 รำย             
     4.4.2 ส่งแฟ้มเรียกเก็บไปยัง โรงพยำบำลตำมสิทธิ   12 ครั้ง             
     4.4.3 จัดท ำเอกสำรกำรเรยีกเก็บ พร้อมหนังสือน ำส่งเสนอผูม้ีอ ำนำจลงนำม 
ประกันสังคม 

  12 ครั้ง             

    4.4.4 จัดส่งเอกสำรกำรเรียกเก็บทำงไปรษณยี์ลงทะเบยีน ให้เสร็จภำยในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป 

  100 %             
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    4.4.5 จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนีป้ระกันสังคม   100 %             
  4.5  เรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอกเบิกกรมบัญชีกลำง                
   4.5.1  ตรวจข้อมูลผู้ป่วย   1000 ครั้ง             
   4.5.2  บันทึกค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกเบิกกรมบัญชีกลำงในระบบ E-Claim   1,000  รำย             
   4.5.3  จัดท ำข้อมลูกำรเบิกค่ำรกัษำส่งในโปรแกรม E-Claim   1,000  รำย             
   4.5.4 รับเอกสำรตอบรับ จำกโปรแกรม E-Claim ตรวจสอบควำมถูกต้อง   100 %             
   4.5.5 รับ Statement จำกโปรแกรม  E-Claim ตรวจสอบข้อมลูถูกต้องครบถ้วนก่อนกำร
สร้ำงค ำขอเบิก พิมพ์ค ำขอเบิก และเสนอผู้อ ำนวยกำร/สแกนค ำขอเบิก ส่ง สปสช. ทำง
อินเตอร์เนต็ ที่เว็บไซด ์

  12  ครั้ง             

   4.5.6 เช็ค E-Claim  กำรโอนเงินค่ำรักษำจำกกรมบัญชีกลำง น ำเสนอเพื่อบันทึกเป็นรำยได ้   12 ครั้ง             
   4.5.7  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยนอกเบิกกรมบัญชีกลำง   100 %             
  4.6 เรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอกต้นสงักัด (อปท.)                
   4.6.1  ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย   300 รำย             
   4.6.2  บันทึกค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกเบิกกรมบัญชีกลำงในระบบ E-Claim   300 รำย             
   4.6.3  จัดท ำข้อมูลกำรเบิกค่ำรกัษำส่งในโปรแกรม E-Claim   300 รำย             
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   4.6.4 รับเอกสำรตอบรับ  REP  จำกโปรแกรม E-Claim ตรวจสอบควำมถูกต้อง   12 ครั้ง             
   4.6.5 รับ Statement จำกโปรแกรม  E-Claim   12 ครั้ง             
   4.6.6 เช็ค E-Claim  กำรโอนเงินค่ำรักษำจำก  สปสช. น ำเสนอเพื่อบันทึกเป็นรำยได ้   12 ครั้ง             
   4.6.7  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนีผู้้ป่วยนอกเบิก อปท.   12 ครั้ง             
5. ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ คนละ 2 ครั้ง/ปี   100%             
งานเบิกจ่ายเงิน 4 4              
 เงินยืมราชการ                
  1. จ่ำยเงินช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำและรักษำพยำบำล   10 รำย             
  2. จ่ำยค่ำตอบแทนใช้สอบ 
- ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำรำชกำร 
- จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

  300 รำย             

  3. รำยงำนสถำนะเงินทดรองรำชกำร   12 ครั้ง             
 4. ท ำงบพิสูจน์ยอดบญัชีเงินทดรองรำชกำร   12 ครั้ง             
 5. จ่ำยเงินยมื/ออกใบรับใบส ำคญั/ใบเสร็จรับเงิน   100 ครั้ง             
 6. พิมพ์/จ่ำยเช็ค ส ำหรับใบส ำคญั และ/เงินยืม ทดรองยอดตั้งแต่ 5,000 บำทขึ้นไป   500 ฉบับ             
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 7.ประทับตรำ “จ่ำยเงินแล้ว” ในใบส ำคัญคู่จำ่ย   1,000 ฉบับ             
 เบิกจ่ายงบบุคลากร/งบกลาง 4 4              
  1. เงินเดือนและค่ำจ้ำง   20 รำย/เดือน             
  2. เงินเพิ่มจิตแพทย ์   12 รำยกำร             
  3. เงินค่ำตอบแทนแพทย์ฯ ไม่ท ำเวชปฏิบัต ิ   12 รำยกำร             
  4. เงินค่ำตอบแทนก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข (พ.ต.ส.)   12 รำยกำร             
  5. จ่ำยเงินตอบแทนผ่ำนธนำคำร   100 รำย/เดือน             
  6. เงินช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำและรักษำพยำบำล                
      6.1 เงินช่วยกำรศึกษำบุตร   10 รำย             
      6.2 เงินช่วยค่ำรักษำประเภทผู้ป่วยนอก – รพ รัฐ   10 รำย             
  เบิกจ่ายงบด าเนินงาน 4 4              
  1. ค่ำตอบแทน ใช้สอบ และวสัดุ เช่น ค่ำล่วงเวลำ เงินสมทบประกันสังคม ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำบ ำรุงซ่อมแซม และค่ำจำ้งเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ค่ำเวชภณัฑ์ ค่ำวัสดุอื่น ครภุัณฑต์่ ำกว่ำเกณฑ ์

  500 ครั้ง             

  2. ค่ำสำธำรณูปโภค   เช่น ค่ำไฟฟ้ำ , ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำบริกำรสื่อสำร
(อินเตอร์เน็ต)  และค่ำบริกำรไปรษณีย ์

  100 ครั้ง             
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(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วยนับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

 เบิกจ่ายงบลงทุน  คือ ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง   30 ครั้ง             
 งานจ่ายเช็ค 4 4              
  1. พิมพ์เช็ค/น ำเสนอ/จำ่ยเช็คส ำหรับขอเบิกจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร   700 ฉบับ             
  2. เรียกรำยงำนกำรจ่ำยตรงเจ้ำหนี้หรือผู้ขำย   500 รำยกำร             
  3. บันทึกทะเบียนคุมเอกสำรขอเบิกเงินงบประมำณ   1000 รำยกำร             
  4. บันทึกทะเบียนคุมเลขท่ีใบส ำคัญคู่จ่ำย   1000 รำยกำร             
  5.  ส่งใบรับรองภำษี หัก ณ ที่จ่ำยให้เจ้ำหนี้จ่ำยตรง   200 ฉบับ             
  6.  น ำเงินภำษี หัก ณ ที่จ่ำยส่งสรรพำกร   12 ครั้ง             
 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 4              
  1. บันทึกทะเบียนคุมเอกสำรน ำเข้ำระบบ GFMIS   1000 รำยกำร             
  2. เบิกคืนเงินประกันสญัญำ   10 รำยกำร             
  3. บันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณในระบบ GFMIS   50 รำยกำร             
  4. บันทึกชดใช้เงินยืม ในระบบ GFMIS   200 รำยกำร             
  5. ตรวจสอบใบส ำคญัคู่จ่ำยก่อนเบิกจ่ำยเงิน   1000 รำยกำร             
   ภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลากร 4 4              
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(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วยนับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

  1. บันทึกรำยละเอียด และ รำยได้ (ประจ ำเดือน) ของผู้ถูกหัก   50 รำย/เดือน             
  2. ออกหนังสือรับรองภำษี หัก ณ ท่ีจ่ำย   100 ฉบับ             
งานธุรการและบริการอื่น 4 4              
  1.  ลงรับหนังสือจำกภำยนอก   500 ฉบับ             
  2.  ติดต่อรำชกำรนอกส ำนักงำน   1 ครั้ง/วัน             
งานบัญช ี 4 4              
  1. จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและกรมสุขภำพจิต   12 ครั้ง             
  2. รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบญัชีส่งให้กรมสุขภำพจิต,คลังจังหวัด   12 ครั้ง             
  3. ตรวจรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันจำก web report   12 ครั้ง             
  4. จัดท ำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝำกธนำคำร   12 ครั้ง             
  5. จัดท ำรำยงำนเสนอผู้บริหำรรบั - จ่ำยเงินบ ำรุง   12 ครั้ง             
  6. ตรวจสอบและคุมลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำล 4 ประเภท   12 ครั้ง             
  7. ส่งรำยงำนลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำลให้กรมสุขภำพจิต   12 ครั้ง             
  8. จัดท ำรำยงำน สจรง.1031 เสนอผู้บริหำร   12 ครั้ง             
  9. จัดท ำรำยงำน สจรง.1032 สง่กรมสุขภำพจติ   12 ครั้ง             
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(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วยนับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

 10. จัดท ำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยส่งให้กรมสุขภำพจิต   2 ครั้ง             
 11. จัดท ำรำยงำนสรุปกำรเบิกเงินจำกคลังให้คลังจังหวัด   12 ครั้ง             
 12. ตรวจรำยงำนสถำนกำรณ์เบกิจ่ำยเงินจำก web report   12 ครั้ง             
 13. ตรวจเอกสำรก่อนน ำเข้ำในระบบ GFMIS   1000 ครั้ง             
 14. บันทึกและคุมบัญชีเงินนอกงบประมำณ   1000 ครั้ง             
 15. บันทึกกำรจ่ำยช ำระเงิน (ขจ.)   1000 ครั้ง             
 16. จ่ำยเงินนอกงบประมำณจำกธนำคำร (pp)   5000 ครั้ง             
 17. ตัดวัสดุคงคลังประจ ำเดือน   12 ครั้ง             
 18. ตรวจสอบงบทดลองประจ ำเดือน   12 ครั้ง             
 19. เบิกจ่ำยเงินประกันสังคม   12 ครั้ง             
 20. ทะเบียนรบั - จ่ำยเงินงบประมำณ   1000 ครั้ง             
 21. เก็บรวบรวมค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือน   12 ครั้ง             
 22. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณส่งคลัง   12 ครั้ง             
 23. เก็บรวบรวมใบน ำส่งเงินรำยได้ประจ ำวัน   300 ครั้ง             
 24. บันทึกคุมเงินมัดจ ำค่ำรักษำพยำบำลรำยตัว / ประกันกำรเข้ำท ำงำน   3 คร้ัง             



45 
 

(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วยนับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

 25. บันทึกและคุมเงินประจ ำงวด (เงินงบประมำณ)   1000 ครั้ง             
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โครงสร้างฝ่ายพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกุสุมาวดี  ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวมยุรา  เพียสุพรรณ 
หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ 

นายวัชรินทร์  เอี่ยมศรี 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

งานธุรการ 

นำงสำวสิริลักษณ์  จรรยำ
หัวหน้างาน 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
นำงอนงค์ลักษ์  สีหำโนน 

หัวหน้างาน 
 

งานคลัง 

นำงสำวสิริลักษณ์  จรรยำ
หัวหน้างาน 

 

นางสาววิภารัต แดงตั๋น 
รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
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อัตราก าลัง  
1. เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติกำร 1   อัตรำ  (ข้ำรำชกำร) 
2. นักวิชำกำรพัสดุ   2   อัตรำ  (พนักงำนรำชกำร) 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานจัดซื้อจัดจ้าง 

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. งานธุรการ 

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

 

ตัวช้ีวัดกรม 
1. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำนและงบลงทุน     เป้ำหมำย   45/90 , 35/80 
2. ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนฯ (ITA) เป้ำหมำย   ≥70, ≥80 
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ตัวชี้วัดสถาบัน 
1. คะแนนเฉลี่ยควำมผูกพันบุคลำกรต่อองค์กร        เป้ำหมำย   ≥4 
2. สถำนะทำงกำรเงินผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด        เป้ำหมำย   ผ่ำนเกณฑ์ 

-I/E Ratio  เท่ำกับ 09-1.1              
-Current Ratio  เท่ำกับ 1 
-Day cash on hand เท่ำกับ 90-180 วัน 

3. ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนฯ (ITA) เป้ำหมำย   ≥70 
 

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 
7.  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI ของหน่วยงำน      เป้ำหมำย ระดับ 5 
8.  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน    เป้ำหมำย ระดับ 5 
9.  ร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 5 ส        เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
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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 -             
2.5ประชุม คณะกรรมกำรตำ่งๆ ตำม ระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ย
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  

  
ครั้ง 
- 

             

2.6ผูกผู้ขำยในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง   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
ี ่

2.7จัดท 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              

2.12จดัชุดเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน   -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 -             

3.6ตรวจสอบครุภณัฑ์ประจ ำป ี   ครั้ง -             

3.7จ ำหน่ำยพัสด ุ   ครั้ง -             
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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โครงสร้างฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวพิมพ์รภัช วัฒนศึกษา 

หัวหน้ำฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน 

งานงบประมาณและงานธุรการ 

นำงเพียงดำว พรรณำ      
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นำงสำวพิมพ์รภัช วัฒนศึกษำ  

งานติดตามและประเมินผล      
นำงสำวพิมพ์รภัช วัฒนศึกษำ  

นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

นางสาววิภารัต แดงตั๋น 
รองหัวหน้ำรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
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อัตราก าลัง  
1. พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร  1 อัตรำ  (ข้ำรำชกำร) 
2. นักวิชำกำรสถิติ    1 อัตรำ  (พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. งานงบประมาณ 
1) จัดท ำค ำของบประมำณ ค ำขอรำยจ่ำยเงินบ ำรุง  
2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนเงินบ ำรุง 
3) ปรับแผนปฏิบัติกำรเงินงบประมำณ ปรับแผนเงินบ ำรุง 
4) ติดตำมและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เงินบ ำรุง 
5) งำนควบคุมกำรใช้เงินงบประมำณและเงินบ ำรุง 
6) สื่อสำรแผนปฏิบัติกำร แผนเงินบ ำรุงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทรำบ และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำและแผน

ยุทธศำสตร์ของสถำบันฯ 
2. งานด้านแผนและนโยบาย 

1) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 
2) สื่อสำรแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ให้บุคลำกรทรำบ 
3) ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
4) รวบรวม จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำบันฯ 
5) งำนวำงแผน จัดท ำตัวชี้วัดสถำบัน ภำรกิจฝ่ำย กลุ่มงำน 

3. งานติดตามและประเมินผล 
1) ควบคุม ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ 
2) ควบคุม ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำบันอย่ำงเป็นระบบ 
3) ควบคุม ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร แผนเงินบ ำรุงอย่ำงเป็นระบบ 
4) ควบคุม ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลตัวชี้วัดกรม ยุทธศำสตร์ และภำรกิจฝ่ำย กลุ่มงำน 
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5) รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของสถำบันฯ 
6) วิเครำะห์และสนับสนุนข้อมูลเพ่ือกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและฝ่ำย/กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง 
7) ติดตำม รวบรวม จัดท ำ จัดส่ง รำยงำนต่ำงๆ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 

4. งานคุณภาพ 
1) พัฒนำบุคลำกรด้ำนแผนงำน 
2) พัฒนำงำนคุณภำพของฝ่ำยและของสถำบันฯ ในส่วนทีมน ำหมวดกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรวัดวิเครำะห์และกำรจัดกระบวนกำร 
3) รับเรื่อง จัดกำรข้อร้องเรียนของสถำบันฯ 

5. งานธุรการ 
1) รับ ส่ง เอกสำรหนังสือฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน 
2) ร่ำง จัดท ำหนังสือ เอกสำรภำยในและภำยนอก 
3) ประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

เจตจ านง 
ประสิทธิภำพของสำรสนเทศ คือหัวใจของกำรพัฒนำ 
 
กลวิธีด าเนินงาน  

1. พัฒนำระบบข้อมูล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนแผนงำนและประเมินผล กำรจัดเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติ 
3. เปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมก ำหนด และควำมต้องกำรของข้อมูล 
4. น ำเสนอควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยให้บุคลำกรทรำบและปรับเปลี่ยนให้ทัน รวมทั้งก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ในสถำบันเป็นไปตำมแผน 

 
ตัวช้ีวัดกรม  

1. ร้อยละของกำรพัฒนำหน่วยงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐฯ (PMQA-M-F)   เป้ำหมำย   ร้อยละ 90 
2. ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ ฯ เป้ำหมำย   80 คะแนน 
3. ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรวิจัย พัฒนำและน ำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีฯ    เป้ำหมำย   80 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดสถาบัน  
1. จ ำนวนนวตกรรม องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน (CQI)       เป้ำหมำย   18 เรื่อง 
2. จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพทุกระดับมีระบบบริกำรจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด    เป้ำหมำย   8  แห่ง 

 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละของกิจกรรม/ โครงกำรที่เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำในแผนปฏิบัติกำร     เป้ำหมำย ร้อยละ 70 
2. ร้อยละของกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม KPIs มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ    เป้ำหมำย ร้อยละ 70   
3. สำรสนเทศที่น ำเสนอต่อผู้บริหำรเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย     เป้ำหมำย จ ำนวน 2 ครั้ง    
4. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี       เป้ำหมำย ระดับ 5  
5. ร้อยละของควำมผิดพลำดในกำรลงข้อมูลงบประมำณ       เป้ำหมำย ร้อยละ ≤ 3   
6. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI ของหน่วยงำน       เป้ำหมำย ระดับ 5 
7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน     เป้ำหมำย ระดับ 5 
8. ร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 5 ส         เป้ำหมำย ร้อยละ 80   
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วย
นับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

1.งานบริหารและธุรการ                
1.งำนลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือภำยในและภำยนอก 4 4 เรื่อง             
2.งำนร่ำงเอกสำร โต้ตอบ พิมพ์หนังสือทั้งภำยในและภำยนอก 4 4 เรื่อง             
3.งำนติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 4 4 เรื่อง             
4.งำนประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ 2,4 4 เรื่อง             
2.งานคุณภาพ                
1.งำนพัฒนำบุคลำกรฝ่ำยยุทธศำสตร์ฯ 2 2 ครั้ง/ปี             
2.งำนร่วมวำงแผนและด ำเนินงำน HA หมวด I-1,I-2,I-4,I-6 2 2 ครั้ง             
3.งำนจัดกำรข้อร้องเรียนของสถำบันฯ 2,4 2,4 เรื่อง             
4.งำนปรับปรุง Unit profile/บัญชีควำมเสี่ยงฝ่ำยยุทธศำสตร์ฯ 2 2 ครั้ง/ปี             
5.งำนรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงฝ่ำยยุทธศำสตร์ฯ 2 2 เรื่อง             
3.งานงบประมาณ                
1.งำนวำงแผนและจัดท ำค ำของบประมำณ ค ำขอรำยจ่ำยเงินบ ำรุง  4 4 ครั้ง/ปี             
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(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วย
นับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

2.งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ แผนเงินบ ำรุง  4 4 ครั้ง/ปี             
3.งำนปรับแผนปฏิบัติกำรงบปกติ ปรับแผนเงินบ ำรุง 4 4 ครั้ง/ปี             
4.งำนสื่อสำรแผนปฏิบัติกำร แผนเงินบ ำรุงให้ผู้บริหำรและบุคลำกร 4 4 ครั้ง/ปี             
5.ติดตำมและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เงินบ ำรุง 4 4 เรื่อง             
6.งำนควบคุมกำรใช้เงินงบประมำณและเงินบ ำรุง 4 4 เรื่อง             
4.งานด้านแผนและนโยบาย                
1.งำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี 4 4 ครั้ง/ปี             
2.งำนสื่อสำรแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี 4 4 ครั้ง             
3.งำนให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 4 4 เรื่อง             
4.งำนรวบรวม จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำบันฯ 4 4 ครั้ง/ปี             
5.งำนวำงแผน จัดท ำตัวชี้วัดสถำบัน ภำรกิจฝ่ำย กลุ่มงำน 4 4 ครั้ง/ปี             
5.งานติดตามและประเมินผล                
1.ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำร 4 4 เดือน             
2.ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเงิน 4 4 เดือน             
3.ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลตัวชี้วัดกรม ยุทธศำสตร์ และภำรกิจ 4 4 เดือน             
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(1) 
แผนงาน 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
แผนงาน 

(3)                                          
หน่วย
นับ 

(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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

4.รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของสถำบันฯ 4 4 ครั้ง/ปี             
5.วิเครำะห์และสนับสนุนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 4 4 ครั้ง/ปี             
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  2562 

        ส ำหรับงำนปกติ   ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

 
(1) 

โครงการ/ กิจกรรม 
(2) 

ความสอดคล้อง
ระหว่าง 

โครงการ / กิจกรรม
กับ 

(3)                                          
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. พันธกิจ
สถำบัน 
ข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบัน 
ข้อที่ 

1.โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ครั้งที่ 2 4 4 ครั้ง 62,000             
2.โครงกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2561 4 4 ครั้ง 50,000             
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แผนปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสร้างฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

 

นายวชิระ ตั้งเสรี 
หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน 

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์      
นำยวชิระ ตั้งเสรี 

 

งานประชาสัมพันธ์          
นำยเฉลิมชัย อิฐรัตน์ 

งานโปรแกรมและระบบเครือข่าย 
นำยเฉลิมชัย อิฐรัตน์ 

งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ 
นำยวชิระ ตั้งเสรี 

นางสาววิภารัต แดงตั๋น 
รองหัวหน้ำรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
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อัตราก าลัง  

1. นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ   1  อัตรำ  (พนักงำนรำชกำร) 
2. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   1   อัตรำ  (พนักงำนรำชกำร) 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. งานสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ 
1.1 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

1) วิเครำะห์ วำงแผน ออกแบบและบริหำรจัดกำร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีควำมพร้อมและ
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและมีประสิทธิภำพเพ่ือใช้ในกำรดูแลระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์เพ่ือรองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3) บริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1.2 งานโปรแกรมและระบบเครือข่าย 

1) วำงแผน วิเครำะห์ ออกแบบหรือจัดซื้อ พัฒนำและบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำร เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ มีเสถียรภำพ และมีควำมม่ันคงปลอดภัย 

2) ก ำกับ ควบคุม ดูแล กำรติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ตลอดจนบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

3) จัดท ำคู่มือและอบรมกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้ใช้งำน 
4) ดูแลด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ (Security System) กำรป้องกันระบบจำกภำยนอก (Firewall) กำรป้องกันไวรัส 

1.3 งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ 
1)  พัฒนำ และปรับปรุงแผนแม่บทกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT Master Plan) และประชำสัมพันธ์ นโยบำยควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำน 
     สำรสนเทศ (IT Security Policy) และแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ทุกส่วนงำนยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
2)  ก ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด แผนกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของสถำบันฯ รวมทั้งติดตำม ประเมินผลกำร 

                     ปฏิบัติงำนตำมแผน จัดท ำสรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำมำพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
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3) วิเครำะห์ และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้บริกำรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำร 
บริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภำพและไปสู่มำตรฐำนสำกล 

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

 

เจตจ านง พัฒนำงำนสำรสนเทศให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำน สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจและได้รับ 
  ประโยชน์สูงสุด 

กลวิธีด าเนินงาน  
1) วำงแผนปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2) จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำรที่ถูกต้องสมบูรณ์เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนภำรกิจต่ำงๆของหน่วยงำน 
3) จัดให้มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้เหมำะสมเพียงพอ 
4) ด ำเนินกำรผลิตและพัฒนำสื่อให้มีประสิทธิภำพตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
5) ป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆที่อำจจะเกิดข้ึนในงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
6) ส ำรวจและประเมินผลกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์เพื่อพัฒนำระบบงำนและบริกำร 
7) พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8) สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนหรือปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
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ตัวช้ีวัดกรม 
1. ร้อยละของประชำชนมีควำมรอบรู้สุขภำพจิตและมีพฤติกรรมสุขภำพจิตที่พึงประสงค์     เป้ำหมำย ร้อยละ 47,60 
2. ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนสุขภำพจิตฯ (Excellence Center)   เป้ำหมำย  80 คะแนน 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ         เป้ำหมำย ระดับ 5 
2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย        เป้ำหมำย ระดับ 5 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1. ร้อยละกำรบริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ทันเวลำพร้อมใช้     เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละอุบัติกำรณ์ของระบบเครือข่ำยได้รับกำรแก้ไข         เป้ำหมำย ร้อยละ 90 
3. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนให้มีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   เป้ำหมำย ระดับ   5 
4. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรประสำนงำนและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรภำยในหน่วยงำน   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
5. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดหำและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์        เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
6. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน      เป้ำหมำย ระดับ 5 
7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI ที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน       เป้ำหมำย ระดับ 5 
8.  ร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 5ส          เป้ำหมำย ร้อยละ 90 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่าย/ กลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 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 ่

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 4 4               

1.วิเครำะห์ วำงแผน ออกแบบและบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอรข์องสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีควำมพร้อมและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  ครั้ง -             

2.จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและมีประสิทธิภำพ
เพื่อใช้ในกำรดูแลระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เพื่อรองรับกำรใช้งำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสดุ 

  ครั้ง -             

4.บริหำรจดักำรและซ่อมบ ำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครั้ง -             
5.จัดท ำทะเบียนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์   ครั้ง -             

งานโปรแกรมและระบบเครือข่าย 2.2,4 4               
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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 ่

1.วำนแผน วิเครำะห์ ออกแบบหรือจัดซื้อ พัฒนำและบริหำรระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้ได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำร เพือ่ให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ มีเสถียรภำพ และมีควำม
มั่นคงปลอดภัย 

  ครั้ง/ปี -             

2.ก ำกบั ควบคุม ดูแล กำรติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ตลอดจน
บ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

  ครั้ง -             

3. จัดท ำคู่มือและอบรมกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับ
ผู้ใช้งำน 

  ครั้ง/ปี -             

4. ออกแบบ ควบคุมดูแลอุปกรณ์และสำยสัญญำณกำรเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

  ครั้ง -             

5.ดูแลด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ (Security System) กำรป้องกัน
ระบบจำกภำยนอก (Firewall) กำรป้องกันไวรัส 

  ครั้ง -             

งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ 4 4               

1. พัฒนำและปรับปรุงแผนแมบ่ทกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ICT Master Plan)และประชำสัมพันธ์ นโยบำยควำม
มั่นคงปลอดภัยดำ้นสำรสนเทศ (IT Security Policy) และแผน
บริหำรควำมเสี่ยงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ทุกส่วนงำนยึดถือ
เป็นแนวทำงปฏิบัต ิ

  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 ่

2.ก ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด แผนกำรปฏบิัติงำน ให้
สอดคล้องกับนโยบำยและยทุธศำสตร์ของสถำบนัฯ รวมทั้งตดิตำม 
ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนตำมแผน จัดท ำสรุปผลกำรประเมินเพื่อ
น ำมำพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

  ครั้ง/ปี -             

3.วิเครำะห์และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรให้บริกำรสำรสนเทศ รวมทัง้กำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภำพ
และไปสู่มำตรฐำนสำกล 

  ครั้ง/ปี -             

งานประชาสัมพนัธ ์ 2.2 3  -             
1.จัดท ำ ออกแบบ และพัฒนำสื่อต่ำงๆเพื่อสนับสนุนงำนบริกำร
สุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น 

  ครั้ง -             

2.พัฒนำระบบบริกำรข้อมูลข่ำวสำรและสนบัสนนุกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยของหน่วยงำน 

  ครั้ง -             

3.วำงแผนและด ำเนินกำรเผยแพร่ ผลกำรด ำเนนิงำนและกิจกรรม
ต่ำงๆของหน่วยงำน 

  ครั้ง -             

4.จัดท ำทะเบียนคมุสื่อสิ่งพิมพ์   ครั้ง -             
5.ปฏิบัติงำน ควบคุมดูแลsและบ ำรุงรักษำ   ครั้ง -             
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์ 
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โครงสร้างกลุ่มงานการแพทย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พญ.กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นพ. ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

 

นพ. ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์ 

พญ.ภรณี เอื้อจรัสพันธุ์ พญ.ณิชวรรณ จงรักษ์ธนกิจ 
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อัตราก าลัง  

1.  จิตแพทย์ทั่วไป     1  อัตรำ  (ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยคำบ) 
2.  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น                           4  อัตรำ  (ข้ำรำชกำร) 

 

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

 

เจตจ านง 

1.  ตรวจวินิจฉัย วำงแผนและบ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพจิตและพัฒนำกำรในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นด้วยยำ จิตบ ำบัดรำยบุคคลและจิตบ ำบัดครอบครัว ยกเว้นผู้ป่วย
ทีม่ีปัญหำสุขภำพจิตร่วมกับสุขภำพกำยที่จ ำเป็น ตองไดรับกำรดูแลร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องจำกจิตแพทย์และกุมำรแพทย์ (Liaison psychiatry) 

2.  สนับสนุน/เสริมพลังเครือข่ำยในระบบสำธำรณสุข เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่ำงต่อเนื่องในชุมชน 

3.  ถ่ำยทอดควำมรู/ทักษะกำรดูแลสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุนแกบุคลำกรทำงกำรแพทย/ผู้สนใจ/เครือข่ำยทั้งในและนอกระบบสำธำรณสุข 

4.  พัฒนำองค์ควำมรู้วิจัย/นวตกรรมด้ำนสุขภำพภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพำะด้ำนบริกำรสุขภำพจิตชุมชน 
 

กลวิธีด าเนินงาน  
          1.  ให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และให้กำรดูแลรักษำทำงสังคมและจิตใจแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เน้นคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำน 
     วิชำชีพ และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
          2.  พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และให้กำรดูแลรักษำทำงสังคมและจิตใจแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ได้มำตรฐำน 
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3.  สนับสนุนให้บุคลำกรในกลุ่มงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
4.  สนับสนุนงำนวิชำกำร ประสำนงำนและด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในรูปแบบเครือข่ำยพัฒนำงำนด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

ตัวช้ีวัดกรม  
 1.  ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตได้ตำมเป้ำหมำย    เป้ำหมำย ร้อยละ 50 
 2.  ร้อยละ ของผู้ป่วยโรคสมำธิสั้น (ADHD) เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตเพ่ิมข้ึน     เป้ำหมำย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

3.  ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนสุขภำพจิตฯ (Excellence Center) เป้ำหมำย  80 คะแนน 
4.  ค่ำคะแนนของหน่วยบริกำรจิตเวชที่มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ HA    เป้ำหมำย 5 คะแนน 
5.  ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรวิจัย พัฒนำ และน ำไปใช้ประโยชน์ฯ      เป้ำหมำย 80 คะแนน 

ตัวช้ีวัดสถาบัน 

 1.  ร้อยละเฉลี่ยของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เข้ำรับบริกำรจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน เป้ำหมำย ร้อยละ 75 
 2.  ร้อยละผู้ป่วย ADHD with ODD มีอำกำรดีขึ้น        เป้ำหมำย ร้อยละ ≥40 
 3.  ร้อยละค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรจิตเวชเด็กให้ได้ตำมมำตรฐำนตติยภูมิข้ันสูง เป้ำหมำย ร้อยละ 50 
 4.  ผลงำนได้รับรำงวัลระดับประเทศ         เป้ำหมำย 1 เรื่อง 
 5.  ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตได้ตำมเป้ำหมำย    เป้ำหมำย ร้อยละ 50 
 6.  ร้อยละ ของผู้ป่วยโรคสมำธิสั้น (ADHD) เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตเพ่ิมข้ึน     เป้ำหมำย ร้อยละ 14 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
1.   ค่ำCMIของสถำบันผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด         เป้ำหมำย ≥1.3 
2.  ร้อยละผู้ป่วยใหม่พัฒนำกำร อำยุ 2-5 ปี ได้พบแพทย์ภำยใน 150 วัน     เป้ำหมำย ≥ ร้อยละ 30 
3.  ร้อยละกำรเกิด prescription error         เป้ำหมำย ≤ 10/1,000 
4.  ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกส่วนของแพทย์      เป้ำหมำย ร้อยละ 95 
5.  ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในส่วนของแพทย์      เป้ำหมำย ร้อยละ 90 
6.  จ ำนวนผู้ป่วยรำยใหม่ที่ตรวจโดยจิตแพทย์เด็ก        เป้ำหมำย ≥ 300 คน/ 6 เดือน 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 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. พันธกิจของ
สถำบัน 

ยุทธศำสตร ์
สถำบันข้อที ่

1. บริกำรตรวจรักษำผู้ป่วยนอก 1 1 
590 รำย/

เดือน 
             

2. บริกำรตรวจรักษำผู้ป่วยใน 1 1 
15 รำย/
เดือน 

             

3. ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับกำรตรวจโดยแพทย์หลังจำกได้รับรำยงำน
ด้วยวำจำจำกบุคลำกรสหวิชำชีพภำยใน 15 นำที 

1 1 
ทุกคน 

 
             

4. แพทย์เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรทีเกี่ยวข้องกับกำรดูแล
รักษำผู้ป่วยโรคทำงจิตเวชเด็ก 

1 1 
4 ครั้ง 

 
             

5. จัดท ำและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพจิตและจิตเวชเด็ก  1 1 2 เรื่อง              

6. เป็นวิทยำกรในกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิตเด็กและ
วัยรุ่น  

1 1 3 ครั้ง              

7. เข้ำร่วมประชุมกับสหวิชำชีพ 1 1 12 ครั้ง              
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม  
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         โครงสร้างกลุ่มงานเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

งานบริการเภสัชกรรมและเภสัชกรรมชุมชน 
 

นายณฐกร ไถวสินธุ์  
หัวหน้างาน 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

นายณฐกร ไถวสินธุ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

งานวิชาการและคณุภาพทางเภสัชกรรมและธุรการ 
 

นางสาววัชราภรณ์  สมเดช 
หัวหน้างาน 

งานจัดซื้อ และ คลังยา-เวชภัณฑ ์
 

นายณฐกร ไถวสินธุ์  
หัวหน้างาน 

นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
 



78 
 

อัตราก าลัง เภสัชกร 3  อัตรา  (พนักงานราชการ)  
  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 1. งานบริการเภสัชกรรมและเภสัชกรรมชุมชน 
 - ให้การบริการเภสัชกรรม ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และโดยมีดูแลตั้งแต่คัดกรองค าสั่งใช้ยา จัดเตรียมยา จ่ายยา และให้ค าแนะน าด้านยาแก่ผู้รับบริการในสถาบันฯ 
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้านยา 
 - ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งในสถาบันฯ และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะมีปัญหาจากการใช้ยาในชุมชน เพ่ือให้เกิดการดูแลด้านการใช้ยาของผู้ป่วยอย่าง
ครอบคลุมโดยเน้นให้ผู้ป่วยมี 
 ความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ยาสูงสุด  
 - สนับสนุนและประสานงานด้านเภสัชกรรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นร่วมกับชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 - ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยา 
 2. งานวิชาการและคุณภาพทางเภสัชกรรม 
 - ให้บริการข้อมูลวิชาการด้านเภสัชกรรม เภสัชสนเทศทางด้านยาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว 
 - ป้องกัน ติดตาม หาข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนไม่พึงประสงค์ด้านยา รวมถึงอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางยา ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 
 - รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชกรรมที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้รับปริการประทับใจ 
 3. งานคลังยาเวชภัณฑ์และงานธุรการเภสัชกรรม 
 - จัดหา จัดซื้อ และดูแลบริหารยา-เวชภัณฑ์ ให้มีความพร้อมใช้ เพียงพอ มีคุณภาพ และเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 
 - จัดท ารายงานการใช้ยาที่เป็นข้อมูลส าคัญ ส่งหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
 - ประมาณการงบประมาณ จัดท าแผนการซื้อยา-เวชภัณฑ์ รวมถึงจัดท าเอกสารจัดซื้อยา 
 - จัดท าข้อมูล จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รวบรวมเป็นสถิติ 
 
เจตจ านง  
 มุ่งม่ันให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
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กลวิธีด าเนินงาน  
 1. บริการเภสัชกรรม 
 - พัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ให้บริการ เพ่ือสร้างระบบบริบาลเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ สามารถเชื่อต่อการดูแลด้านยาในชุมชนได้ 
 - ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาพัฒนางาน 
 - ให้ความรู้ ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม เต็มก าลังเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารดูแลตนเองด้านยาได้อย่างสมบูรณ์ 
 2. วิชาการเภสัชกรรม 
 - สร้างเครือข่ายความรู้ด้านเภสัชกรรมจิตเวช รวมถึงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
 - จัดหา พัฒนาแหล่งข้อมูลค้นคว้าด้านเภสัชกรรมจิตเวช เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
 - พัฒนางานเภสัชกรรมให้เกิดงานวิจัยด้านยาจิตเวช 
 - พัฒนาบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมให้มีความเข้าใจ และใส่ใจเกี่ยวกับงานคุณภาพทางเภสัชกรรม 
 
 3. งานคลังยาและเวชภัณฑ์ 
 - พัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่บริหารบริหารเวชภัณฑ์   
 - พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารเวชภัณฑ์ ที่ได้คุณภาพมีมาตรฐาน 
 
ตัวช้ีวัดกรม 

1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต ่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกฯ   เป้าหมาย ร้อยละ 85 
 2.   ร้อยละ ของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มข้ึน     เป้าหมาย ร้อยละ 14 
 
ตัวช้ีวัดสถาบัน 

1. ร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเด็กให้ได้ตามมาตรฐานตติยภูมิข้ันสูง เป้าหมาย ร้อยละ 50 
2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่ผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพฯ  เป้าหมาย 1 เรื่อง 
3. จ านวนบุคลากรเครือข่ายที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชน   เป้าหมาย 80 คน 
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4. ร้อยละ ของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มข้ึน     เป้าหมาย ร้อยละ 14 
5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ        เป้าหมาย ระดับ 5 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 
 1.  อัตราความคลาดเคลื่อนของการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ต่อ 1000  ใบสั่งยา        เป้าหมาย  ไม่เกิน 3  
 2.  อัตราความคลาดเคลื่อนของการจ่ายยาผู้ป่วยใน ต่อ 1000 วันนอน        เป้าหมาย  ไม่เกิน 3 
 3.  จ านวนครั้งของการจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ าในโรงพยาบาล          เป้าหมาย  0 ครั้ง 
 4.  อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการมีต่อบริการเภสัชกรรมในระดับมากขึ้นไป       เป้าหมาย  ร้อยละ  85 
 5.  จ านวนรายการยาขาดคลัง  (เว้นมีเหตุจ าเป็นภายนอก)       เป้าหมาย  0 รายการ  
 6.  จ านวนของการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยี ของงานเภสัชกรรม  เป้าหมาย  1 องค์ความรู้ต่อปี 
 7.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานบริการเภสัชกรรมให้มีคุณภาพ     เป้าหมาย ระดับ 5 

8.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน    เป้าหมาย ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่าย/ กลุ่มงาน เภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 ส าหรับงานปกติ  ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 
โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
โครงการ / กิจกรรม

กับ 

(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. 
ยุทธศาสตร์ 
กรมฯข้อที่ 

ยุทธศาสตร์ 
สถาบันข้อ

ที ่
งานบริการเภสัชกรรมและเภสัชกรรมชุมชน 1 1               
1.บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก   ใบสั่ง/ป ี              
2.การบริบาลด้านเภสัชกรรม 1 1 ราย/ป ี              
3.บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน   ใบสั่ง/ป ี              
4.ติดต่อประสานงานชุมชน ติดตามการใช้ยาผู้ป่วยที่มี
ปัญหาการใช้ยา 

1 1 ราย/ป ี              

งานวิชาการ                 
1.บริการตอบค าถามทางเภสัชกรรม 1 1 ครั้ง/ป ี              
2.ติดตาม-แก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และความ
คลาดเคลื่อนด้านยา 

1 1 เรื่อง/ป ี              

3.รวบรวมข้อมูลเก็บสถิติ สรุป วิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
เภสัชกรรม 

1 1 เรื่อง/ป ี              



82 
 

(1) 
โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
โครงการ / กิจกรรม

กับ 

(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. 
ยุทธศาสตร์ 
กรมฯข้อที่ 

ยุทธศาสตร์ 
สถาบันข้อ

ที ่
4.งานประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 1 1 ครั้ง/ป ี              
งานคลังยาและเวชภัณฑ์ 1 1               
1.จัดท า-ปรับปรุงแผนจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ประจ าปี 1 1 ครั้ง/ป ี              
2.จัดหาข้อมูลน าเสนอยาเข้า-ออกจากบัญชียา 1 1 เรื่อง/ป ี              
3.จัดซื้อจัดหายา-เวชภัณฑ์ 1 1 รายการ/ป ี              
4.บริหารจัดเก็บควบคุมคลังเวชภัณฑ์ 1 1 รายการ/ป ี              
5.จัดท าเอกสารธุรการทางเภสัชกรรม 1 1 เรื่อง/ป ี              
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แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
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โครงสร้างกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

งำนบริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ     
นางสาวศิรพร จ่าบาล 

 

นางปาณิสรา  เรือง 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 

 

งำนบริหำรทำงกำรศึกษำพิเศษ     
นางปาณิสรา เรือง 

 

 

งำนวิชำกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ     
นางกรรณิกา ธรรมสัตย์ 
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อัตราก าลัง นักวิชำกำรศึกษำพิเศษช ำนำญกำร    1 อัตรำ (ข้ำรำชกำร) 
 นักวิชำกำรศึกษำพิเศษปฏิบัติกำร    1 อัตรำ (ข้ำรำชกำร) 
 นักวิชำกำรศึกษำพิเศษ      1 อัตรำ (พนักงำนรำชกำร) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรศึกษำพิเศษแก่ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มีโรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มีโรค
ทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหำ 2 สำเหตุขึ้นไป 

2. ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มีโรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำมำรถเรียนในโรงเรียนได้ตำมควำมเหมำะสมกับควำมสำมำรถของเด็กได้อย่ำงมีควำมสุข 
เจตจ านง  

เหมำะสมกับระดับควำมสำมำรถ  ครอบคลุม ต่อเนื่องและมีประสบกำรณ์ที่ดี 

กลวิธีด าเนินงาน  

 1. เป็นหน่วยที่มีกำรจัดกำรศึกษำพิเศษแก่ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มีโรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่นร่วมโดยมีส่วนร่วมกับโรงเรียน/ชุมชน 

             2. ให้บริกำรฟื้นฟูด้ำนกระบวนกำรคิด กำรสื่อสำร และสัมพันธภำพ ผ่ำนกระบวนกำรเล่น (floor time) แก่เด็กที่มีโรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

ตัวช้ีวัดกรม  
1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญำต ่ำกว่ำมำตรฐำน ปัญหำกำรเรียนรู้ ออทิสติกฯ    เป้ำหมำย ร้อยละ 85 
2. รอ้ยละของผู้ประสบภำวะวิกฤตท่ีมีปัญหำสุขภำพจิตได้รับกำรเยียวยำจิตใจตำมมำตรฐำนฯ    เป้ำหมำย  ร้อยละ 75 
3. ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ ฯ  เป้ำหมำย  80 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดสถาบัน  
1. ผลงำนได้รับรำงวัลระดับประเทศ           เป้ำหมำย 1 เรื่อง 
2. จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นที่ผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กรวิชำชีพฯ    เป้ำหมำย 1 เรื่อง 

 
ตัวชี้วัดภารกิจ 

 1. จ ำนวนผู้รับบริกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนที่มำรับบริกำรงำนกำรศึกษำพิเศษ       เป้ำหมำย 600 รำย/ป ี
 2. ร้อยละผู้รับบริกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนมีกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรเรียนดีขึ้นตำมแผนกำรศึกษำรำยบุคคล  เป้ำหมำย 95 % 
 3. จ ำนวนครั้งของกำรติดตำม/กำรดูแลเยี่ยมบ้ำน/โรงเรียน แก่ผู้รับบริกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียน    เป้ำหมำย  12 ครั้ง/ป ี
 4. ร้อยละควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดต่อกำรให้บริกำรกำรศึกษำพิเศษ       เป้ำหมำย 95 % 
 5. จ ำนวนของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้วิชำกำรด้ำนงำนกำรศึกษำพิเศษและสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งภำยในและภำยนอก  เป้ำหมำย 12 ครั้ง/ปี 
 6. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู้/เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำพิเศษ       เป้ำหมำย 1 เรื่อง/ปี  

 7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI ของหน่วยงำน        เป้ำหมำย ระดับ 5 
8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน      เป้ำหมำย ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 ส ำหรับงำนปกติ  ส ำหรับงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

(1)  
โครงการ / กิจกรรม 

(2) 
ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการ / กิจกรรมกับ                                                                                                                                                                                                 

(3)                                   
เป้าหมาย 

 
(หน่วยนับ) 

(4) 
ผลการ
ปฏิบัต ิ

(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. 
นโยบาย

กรมฯ ข้อท่ี 
ยุทธศาสตร์ 
กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร์ 
รพ. ข้อท่ี 

เชิงปริมาณ                   

1. ให้บริกำรกำรศึกษำพิเศษผู้ป่วยนอก 2.1 2 1 600 รำย  -             

เชิงคุณภาพ                   

1. ร้อยละผู้รับบริกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนมีกำร
พัฒนำทำงด้ำนกำรเรยีนดีขึ้นตำมแผนกำรศึกษำรำยบุคคล  

2.1 2 1 ร้อยละ 95               

2. จ ำนวนครั้งของกำรติดตำม/กำรดูแลเยี่ยมบ้ำน/โรงเรยีน 
แก่ผู้รับบริกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียน เป้ำหมำย  ๒0 % 

4.1 4 1 12 ครั้ง/ปี               

3. ผู้รับบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำกขึ้นไป 

2.1 2 1 ร้อยละ 95   -             

4.จ ำนวนของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้วิชำกำรด้ำนงำน
กำรศึกษำพิเศษและสุขภำพจิตเดก็และวัยรุ่นทั้งภำยในและ
ภำยนอก  

2.1 2 3 12 ครั้ง/ปี               

5.จ ำนวนของกำรพัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์
ควำมรู้/เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำพิเศษ    
 

4.2 4 2 1 เร่ือง/ปี               
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการศึกษาพิเศษ (ผู้ป่วยนอก) กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 

 

       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. รับ / ส่ง ผู้รับบริการ 

(จุดบริการหลังพบแพทย์) 

2. คัดกรองผู้ป่วยเพื่อรับบริการทางการศึกษาพิเศษ 

(ห้องการศึกษาพิเศษ) 
 

3. การประเมินสมรรถภาพทางการเรียน  
 

4. กำรวำงแผนกำรศึกษำเฉพำะบคุคล (IEP) 
ทำงด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรเรยีน 

 
 

5. กำรด ำเนินกำรสอนตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

6. สิ้นสุดการให้บริการ 

2.1 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเรียน 
เกณฑ์กำรคัดกรอง 
  - มี Order จำกแพทย์ 
  - เด็กสำมำรถน่ังเรียนและท ำกิจกรรมได้อย่ำงน้อย 
15-20 นำที 
  - เด็กไม่มีปัญหำทำงพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรง 
  - เด็กมอีำยุพัฒนำกำรครบ 5 ปี อย่ำงน้อย 3 ด้ำน 
ต้องมีด้ำน FM RL EL 
หมำยเหตุ - ต้องผ่ำนกำรคัดกรองครบท้ัง 4 ข้อ 
            - ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่ม 

 

2.2 บริการยกระดับพัฒนาการผ่านกระบวนการเล่น (Floor time) 
เกณฑ์กำรคัดกรอง 
  - มี Order จำกแพทย์ 
  - มีปัญหำเรื่องสงบ สนใจ จดจ่อกับโลกภำยนอก 
  - มีปัญหำเรื่องกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับคนอื่น 
  - มีปัญหำเรื่องกำรสื่อสำรด้วยภำษำท่ำทำง 
  - มีปัญหำเรื่องกำรแก้ปัญหำ 
  - มีปัญหำเรื่องกำรเล่นบทบำทสมมุติ/แยกเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ 
  - มีปัญหำเรื่องกำรโต้ตอบกำรสนทนำเชื่องโยงเหตุผล 
หมำยเหตุ - ต้องผ่ำนกำรคัดกรองอย่ำงน้อย 4 ข้อ              
            – ไม่มีกำรจัดบริกำรแบบกลุ่ม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการศึกษาพิเศษ (ผู้ป่วยใน) กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 

       

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รับ / ส่ง ผู้รับบริการ 

(ตึกผู้ป่วยใน) 

2. คัดกรองผู้ป่วยเพื่อรับบริการทางการศึกษาพิเศษ 

(ห้องการศึกษาพิเศษ/ห้องจัดกิจกรรมผู้ป่วยใน) 
 

3. กำรประเมินสมรรถภำพทำงกำรเรียน 
 

4. กำรวำงแผนกำรศึกษำเฉพำะบคุคล (IEP)  ทำงด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรเรียน 

 

5. กำรด ำเนินกำรสอนตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

6. สิ้นสุดกำรให้บริกำร 

2.1 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเรียน 
เกณฑ์กำรคัดกรอง 
  - มี Order จำกแพทย์ 
  - เด็กสำมำรถน่ังเรียนและท ำกิจกรรมได้อย่ำง
น้อย 15-20 นำที 
  - เด็กไม่มีปัญหำทำงพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรง 
  - เด็กมีอำยุพัฒนำกำรครบ 5 ปี อย่ำงน้อย 3 
ด้ำน ต้องมีด้ำน FM RL EL 
หมำยเหตุ - ต้องผ่ำนกำรคัดกรองครบท้ัง 4 ข้อ 
      - มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่มใน
ผู้ป่วยใน 

 

2.2 บริการยกระดับพัฒนาการผ่านกระบวนการเล่น (Floor time) 
เกณฑ์กำรคัดกรอง 
  - มี Order จำกแพทย์ 
  - มีปัญหำเรื่องสงบ สนใจ จดจ่อกับโลกภำยนอก 
  - มีปัญหำเรื่องกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับคนอื่น 
  - มีปัญหำเรื่องกำรสื่อสำรด้วยภำษำท่ำทำง 
  - มีปัญหำเรื่องกำรแก้ปัญหำ 
  - มีปัญหำเรื่องกำรเล่นบทบำทสมมุติ/แยกเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ 
  - มีปัญหำเรื่องกำรโต้ตอบกำรสนทนำเชื่องโยงเหตุผล 
หมำยเหตุ - ต้องผ่ำนกำรคัดกรองอย่ำงน้อย 4 ข้อ              

- ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่ม 
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู
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โครงสร้างกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี   ค าเกลี้ยง   
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

งานกิจกรรมบ าบัด            

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์         
หัวหน้ำงำน 

งานกายภาพบ าบัด         
นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์         

หัวหน้ำงำน 

งานพัฒนาคุณภาพและวิชาการ   

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ ์        
หัวหน้ำงำน 

 

เวชกรรมฟื้นฟูในชุมชน      

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์         
หัวหน้ำงำน 

นางวัชราพรรณ  ทองสมรักษ์ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 

นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 
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อัตราก าลัง  
1. นักกิจกรรมบ ำบัดช ำนำกกำร  1 อัตรำ  (ข้ำรำชกำร) 
2. นักกิจกรรมบ ำบัด (รอสรรหำ 2 อัตรำ)   (พนักงำนรำชกำร) 
3. นักกำยภำพบ ำบัด (รอสรรหำ 1 อัตรำ)    (พนักงำนรำชกำร) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. งานกิจกรรมบ าบัด 

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

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

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

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

กำรผ่อนคลำย และกำรส่งเสริมสมรรถนะร่ำงกำยเพื่อกำรเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรกีฬำ 
3) ตรวจประเมินเพ่ือค้นหำปักหำ 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 
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4. งานเวชกรรมฟื้นฟูในชุมชน 
1) ให้บริกำรเวชกรรมฟ้ืนฟูแก่ผู้รับบริกำรและครอบครัวในชุมชน  และเครือข่ำยสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้ง 3 กลุ่มวัย 
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)  

ตัวช้ีวัดกรม  
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำแล้วได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I ฯ  เป้ำหมำย ร้อยละ 60,30 
2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสนับสนุนอำชีพ ส ำหรับผู้พิกำรทำงสติปักกำ กำรเรียนรู้ และออทิสติก   เป้ำหมำย ระดับ 5  
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ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรมด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชนที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือน ำเสนอในระดับสำกล  เป้ำหมำย 1 เรื่อง 

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 

และพัฒนำด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปักกำดีขึ้นหลังได้รับกำรบ 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 าปีของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ  2562 

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 ่

เชิงคุณภาพ 
                

1. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถำ่ยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู/้
เทคโนโลยีของงำนกำยภำพบ ำบัด 

 3 1 เรื่อง -             

2. จ ำนวนของกำรพัฒนำและถำ่ยทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ควำมรู/้
เทคโนโลยีของงำนกิจกรรมบ ำบดั 

 3 1 เรื่อง -             

3. ร้อยละผู้รับบริกำรที่มีภำวะสมำธิสั้นที่มำรับบริกำรต่อเนื่องมี
ควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้นตำมแผนกำรบ ำบัดฟื้นฟู อย่ำงน้อย 1 
ด้ำน  

 1 80% -             

4. ร้อยละของผู้รับบริกำรเด็กโรคออทิสติกที่มีพัฒนำกำรดีขึ้นหลัง
ได้รับกำรบ ำบัดฟื้นฟูทำงกิจกรรมบ ำบดัอย่ำงน้อย 1 ด้ำนใน 6 
เดือน 

 1 80% -             

5. ร้อยละของผู้รับบริกำรเด็กโรคสมองพิกำรและเด็กที่มีพัฒนำกำร
ไม่สมวัยมีพฒันำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวและพฒันำดำ้นกลำ้มเนื้อ
มัดเล็กและสติปกักำดีขึน้หลังได้รับกำรบ ำบัดฟืน้ฟูทำง
กำยภำพบ ำบัดตำมแผนกำรบ ำบัดฟื้นฟู อยำ่งน้อย 1 ด้ำน  ภำยใน  
6  เดือน  

 1 80% -             
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(1) 
โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 
ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ / กิจกรรมกับ 

(3)                                          
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

(5) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ยุทธศำสตร ์
กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศำสตร ์
สถำบันข้อที ่

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

6. ผู้รับบริกำรได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรเกิดอุบัติเหตุขณะรับ
บริกำรกิจกรรมบ ำบัด 

 1 90% -             

7. ผู้รับบริกำรได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรเกิดอุบัติเหตุขณะรับ
บริกำรกำยภำพบ ำบัด 

 1 90% -             

8. ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียน  1 90%              

เชิงปริมาณ                 

1. ให้บริกำรกิจกรรมบ ำบัดผูป้่วยนอกรำยบุคคล  1 350 รำย -             

2. ให้บริกำรกิจกรรมบ ำบัดผูป้่วยใน  1 100 รำย -             

3. ให้บริกำรกำยภำพบ ำบดัผู้ปว่ยนอกรำยบุคคล  1 100 รำย              

4. ร้อยละของผู้มำรับบริกำรผูป้ว่ยใน ได้รับกำรบริกำรออกก ำลัง
กำยโดยนักกำยภำพบ ำบัด 

 1 80 % -             

5. จัดท ำสถิติผู้รับบริกำรในระบบ 43 แฟ้มและของหน่วยงำน  1 12 ครั้ง -             
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตวิทยา  
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โครงสร้างกลุ่มงานจิตวิทยา 

  

งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินกิ
บ าบัดรักษา และฟื้นฟู 

งานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลย ี  
ทางจิตวิทยา 

 
 

 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

งานสอน/ฝึกอบรมทางจิตวิทยาคลินิก 
 

 

 

 

นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

งานส่งเสรมิสุขภาพจิตชุมชนและการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติ 

 
 
  

นางสาวชนัฐดา  ภูวิชัย 
หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 
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อัตราก าลัง  
1. นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ จ านวน 1   อัตรา   (ข้าราชการ)   
2. นักจิตวิทยา จ านวน 1   อัตรา   (พนักงานราชการ) รอสรรหาอัตรา 1 อัตรา 

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

ซับซอ้น ตามพ้ืนที่ร้องขอ/ส่งต่อ  
4. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

เจตจ านง  
ให้บริการทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเป็นแหล่งสนับสนุนทางวิชาการด้านจิตวิทยาคลินิกเด็กและวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพท่ี 7 

 

กลวิธีด าเนินงาน  

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

ตัวชี้วัดกรม 
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 70 
2. ค่าคะแนนของหน่วยบริการจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ HA     เป้าหมาย  5 คะแนน 
3. ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนา และน าไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตฯ   เป้าหมาย  80 คะแนน 
4. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในหลักสูตรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  เป้าหมาย ร้อยละ 5 
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ตัวชี้วัดสถาบัน 
1. ร้อยละผู้ป่วย ADHD with ODD มีอาการดีขึ้น         เป้าหมาย  ≥40 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อย 1 ด้าน      เป้าหมาย ร้อยละ 50 

 

ตัวช้ีวัดภารกิจ  
1. ระดับความส าเร็จในการประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference)      เป้าหมาย ระดับ 3 
2. ร้อยละของการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาได้ทันตามเวลาที่ก าหนด         เป้าหมาย ร้อยละ  ≥90 
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานจิตวิทยาในภาพรวมระดับมากถึงมากที่สุด        เป้าหมาย ร้อยละ 85 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ       เป้าหมาย ระดับ 3 
5. ระดับความส าเร็จการทบทวน 12 กิจกรรม            เป้าหมาย ระดับ 3 
6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน         เป้าหมาย ระดับ 3 
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI ของหน่วยงาน       เป้าหมาย ระดับ 3 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานจิตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 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 ี 0             
 1.2 งานบ าบัดรักษาและฟื้นฟ ู 2 1, 2 100/ราย/ป ี 0             

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 หรือพัฒนาเทคโนโลยทีางวิทยา 1 3 1/เรื่อง/ป ี 0             

  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 ี 0             

  3.3 พัฒนาบุคลากรภายในกลุม่งานและสถาบัน                 

    3.3.1 การถ่ายทอดองคค์วามรู้เกีย่วกับสุขภาพจติของปฐมวยั/วยัเรียน/วัยรุ่น   3 1 3/ครั้ง/ป ี
0 
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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   2/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 ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

โครงสร้างฝ่ายกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเมินและวินิจฉัย 
ทางสังคม 

น.ส.ภำวิดำ พลประถม 
หัวหน้างาน 

 

นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

 

นายวันพิชิต ทองเหง้า 
หัวหน้ำกลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ 

บ าบัดทางสังคม 
นำยวันพิชิต ทองเหง้ำ 

หัวหน้างาน 
 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ทางสังคม 
นำยวันพิชิต ทองเหง้ำ 

หัวหน้างาน 
 
 

พิทักษ์สิทธิทางสังคม 

น.ส.ภำวิดำ พลประถม 
หัวหน้างาน 

 

จัดการทรัพยากร 

ทางสังคม 
น.ส.ภำวิดำ พลประถม 

หัวหน้างาน 

สังคมสงเคราะห์ 

จิตเวชชุมชน 
นำยวันพิชิต ทองเหง้ำ 

หัวหน้างาน 
 

บริหารงานสังเคราะห์ 

นำยวันพิชิต ทองเหง้ำ 
หัวหน้างาน 

 

พัฒนางานวิชาการและ 
วิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 

นำยวันพิชิต ทองเหง้ำ 
หัวหน้างาน 
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อัตราก าลัง  

1. นักสังคมสงเครำะห์  2  อัตรำ   (พนักงำนรำชกำร) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. งำนประเมินและวินิจฉัยทำงสังคม 
2. งำนบ ำบัดทำงสังคม 
3. งำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงสังคม 
4. งำนพิทักษ์สิทธิทำงสังคม 
5. งำนจัดกำรทรัพยำกรทำงสังคม 

6. งำนสังคมสงเครำะห์จิตเวชชุมชน 

7. งำนบริหำรงำนสังคมสงเครำะห์ 
8. งำนพัฒนำงำนวิชำกำรและวิจัยทำงสังคมสงเครำะห์ 

เจตจ านง  ช่วยเขำให้เขำสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้      

กลวิธีด าเนินงาน 

1. พัฒนำระบบงำน  
2. เน้นกำรมีส่วนร่วมผู้ใช้บริกำร 

3. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร โดยกำรเติมเต็มควำมรู้ที่หลำกหลำย 

4. สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน 

ตัวช้ีวัดกรม 
1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสนับสนุนอำชีพ ส ำหรับผู้พิกำรทำงสติปัญญำ กำรเรียนรู้ และออทิสติก   เป้ำหมำย ระดับ 5  
2. ร้อยละของกำรพัฒนำหน่วยงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐฯ (PMQA-M-F)     เป้ำหมำย  ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. ร้อยละผู้ป่วย ADHD with ODD มีอำกำรดีขึ้น          เป้ำหมำย   ร้อยละ ≥40 
2. จ ำนวนนวตกรรม องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน (CQI)         เป้ำหมำย   18 เรื่อง 
3. ระดับควำมส ำเร็จในกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้          เป้ำหมำย   ระดับ 5 

 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร           เป้ำหมำย   ร้อยละ 60 
2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI ของหน่วยงำน         เป้ำหมำย   ระดับ 5 
3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน       เป้ำหมำย   ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 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 ่

งานประเมินและวินิจฉัยทางสังคม                 

1. ประเมินและวินิจฉัยทำงสังคม ผู้ป่วยนอก 2 1 200 รำย              

2. ประเมินและวินิจฉัยทำงสังคม ผู้ป่วยใน 2 1 30 รำย              

งานบ าบัดทางสังคม                 

1. กำรบ ำบัดรำยบุคคล 2 1 20 รำย              

2. กำรบ ำบัดแบบกลุม่ 2 1 50 รำย              

งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม                 

1. ฟืน้ฟูสมรรถภำพทำงสังคม 2 1 200 รำย              

งานพิทักษ์สิทธิทางสังคม                 

1. ให้ค ำแนะน ำเรื่องสิทธิคนพิกำร 2 1 50 รำย              

2. เปลี่ยนสิทธิ ท.74 2 1 20 รำย              

งานจัดการทรัพยากรทางสังคมสงเคราะห์                 

1. ให้กำรสงเครำะห์ครอบครัวที่มปีัญหำฐำนะยำกจน 2 1 30 รำย              

2. ประสำนทรัพยำกรทำงสังคม 2 1 100 รำย              

งานสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชน                 
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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 ่

1. เยี่ยมบ้ำน เยีย่มโรงเรียน เยี่ยมชุมชน เยี่ยมสถำนประกอบกำร 2 1 10 รำย              

2. Case conference 2 1 5 รำย              

งานบริหารงานสังคมสงเคราะห์                 

1. จดัท ำแผนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  2 2 1 ครั้ง/ปี              

2. จัดท ำตัวช้ีวัด 2 1 1 ครั้ง/ปี              

3. จัดท ำฐำนข้อมูลสังคมสงเครำะห์ 2 1 
6 เดือน/

ครั้ง 
             

4. บริหำรจัดกำรควำมเสีย่งในกลุม่งำน 2 2 
1 ครั้ง/
เดือน 

             

5. ก ำกับติดตำมควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียน 2 1 2 ครั้ง/ปี              

7. ปรับปรุง Service profile 2 2 1 ครั้ง/ปี              

8. เข้ำร่วมประชุมงำนวิชำกำรทำงสังคมสงเครำะห์ประจ ำป ี 2 1 1 ครั้ง/ปี              

9. ทบทวน 12 กิจกรรม 2 2 12 ครั้ง/ปี              

งานพัฒนางานวิชาการและวิจัยทางสังคมสงเคราะห์                 
1. พัฒนำผลงำนวิชำกำร เช่น CQI, บทควำม, เรื่องเล่ำเร้ำพลัง, บท
สัมภำษณ,์ QP WI, R2R  

2 2 1 เรื่อง              

2. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรแบบกลุ่ม 2 1 1 รูปแบบ              
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชระเบียน 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

โครงสร้างกลุ่มงานเวชระเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

แพทย์หญิงภรณี  เอื้อจรัสพันธ ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชระเบียน 

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

1.นำงอำริยำภรณ์ อุลำนันท์ 
2.นำงสำวสงกรำนต์ แก้วศิริ 

 

งานสารสนเทศเวชสถิติ งานสิทธิ์บัตร/ประกันสุขภาพ 

1.น.ส.ทิพย์สุดำ เกตเกษำ 
 

1.นำงอำริยำภรณ์ อุลำนันท ์
2.น.ส.ทิพย์สุดำ เกตเกศำ 
3.น.ส.สงกรำนต์ แก้วศิริ 

 

1.น.ส.ทิพย์สุดำ เกตเกศำ 
2.น.ส.สงกรำนต์ แก้วศิริ 
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อัตราก าลัง  
1. นำยแพทย์ช ำนำญกำร  1  อัตรำ (ข้ำรำชกำร) 
2. นักจัดกำรงำนทั่วไป  1 อัตรำ (พนักงำนรำชกำร) 
3. นักวิชำกำรสถิติ   1 อัตรำ (พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) 
4. เจ้ำพนักงำนสถิติ   1 อัตรำ (พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 

1. จัดท ำเวชระเบียน ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก 
2. พิมพ์แบบบันทึก OPD CARD และใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก 
3. สืบค้นประวัติผู้ป่วยนอกกรณีได้รับกำรร้องขอ และไม่ขัดต่อระเบียบทำงรำชกำร  
4. ตรวจรับแฟ้มประวัติที่ ยืม-คืน และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
5. บันทึกรหัสโรคผู้ป่วยนอกในระบบ JHOS  
6. บันทึกรหัสโรค ในใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก  
7. ให้บริกำรคัดส ำเนำประวัติกำรรักษำผู้ป่วยนอก ตำมกำรอนุมัติของผู้อ ำนวยกำร หรือตำมค ำสั่งศำล 
8. ธุรกำรอ่ืนๆ และประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ 

2. งานสารสนเทศเวชสถิติ 
1. จัดท ำ และส่งรำยงำนข้อมูลบริกำรผู้ป่วย ผ่ำนระบบ สจ.รง.201 กรมสุขภำพจิต 
2. จัดท ำฐำนข้อมูลบริกำรสุขภำพ ตำมโครงสร้ำง 43 แฟ้มมำตรฐำน 
3. ตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลบริกำรสุขภำพ ผ่ำนระบบ OP/PP Individual 2010 
4. 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 
5. ติดตำม ประสำนงำน และรวบรวมผลกำรจัดส่งรำยงำนต่ำงๆ ให้หน่วยงำนภำยนอกได้ทันตำมก ำหนด 
6. วิเครำะห์ข้อมูลผู้ป่วยใน ผ่ำนระบบ DRG เพ่ือสนับสนุนดัชนีชี้วัดกำรรักษำของสถำบัน (ค่ำ CMI) 
7. วิเครำะห์ควำมสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน  
8. สรุปข้อมูลบริกำร รำยงำนผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ทีมน ำ และPCT 

mailto:ict@dmh.mai.go.th%20และ
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9. จัดท ำ สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของหน่วยงำน 
3. งานสิทธิบัตร/ประกันสุขภาพ 

1. ตรวจรับเอกสำรสิทธิของผู้รับบริกำร 
2. แนะน ำเรื่องสิทธิกำรรักษำแก่ผู้รับบริกำร  
3. ประสำนสิทธิกำรรักษำท่ีผิดพลำด กับโรงพยำบำลต้นสังกัดที่ส่งต่อผู้ป่วย 
4. ให้บริกำรแก้ไขสิทธิกำรรักษำผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
5. ให้บริกำรตรวจสอบสิทธิ ผ่ำนระบบออนไลน์ NHSO UCSearch Client 4.0 สปสช. 
6. ให้บริกำรส ำเนำใบส่งต่อกำรรักษำ กรณผีู้ป่วยใหม่สิทธิ UC 
7. ให้บริกำรลงทะเบียนสิทธิเบิกจ่ำยตรงผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. และผู้ป่วยใน ผ่ำนระบบออนไลน์ NHSO Client สปสช. 
8. รวบรวม จัดเก็บเอกสำรสิทธิเบิกจ่ำยตรง 
9. จัดส่งเอกสำรประกอบกำรเรียกเก็บให้ฝ่ำยกำรเงิน 
10. เข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ ของหน่วยงำน สปสช.เขต 7  

4. งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
1. ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยรับไว้รักษำ 
2. จัดท ำเวชระเบียน พิมพ์แบบบันทึก Summary, Discharge Note, ใบรับผู้ป่วยไว้รักษำ และสติ๊กเกอร์ผู้ป่วยใน 
3. สืบค้นประวัติผู้ป่วยในกรณีได้รับกำรร้องขอ และไม่ขัดต่อระเบียบทำงรำชกำร  
4. ตรวจรับแฟ้มประวัติที่ ยืม-คืน และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
5. บันทึกรหัสโรคผู้ป่วยในจ ำหน่ำยในระบบ JHOS  
6. บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถกำร ในใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยใน 
7. ตรวจรับ และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในจ ำหน่ำย 
8. 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 

 
ตัวชี้วัดกรม 
 - 
ตัวช้ีวัดสถาบัน 
 - 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละกำรส่งสถิติผู้ป่วยให้ส ำนักยุทธศำสตร์สุขภำพจิต  กรมสุขภำพจิตทันภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน  เป้ำหมำย ร้อยละ 92 
2. ร้อยละควำมสมบูรณ์ ควำมถูกต้อง ทันเวลำที่ก ำหนด ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ 43 แฟ้ม   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
3. อัตรำเกิดอุบัติกำรณ์เวชระเบียนสูญหำย ใช้เวลำค้นพบเกิน 30 นำที      เป้ำหมำย≤ 5 ครั้ง 
4. อัตรำเกิดอุบัติกำรณ์ เวชระเบียนผิดพลำด ที่ได้รับกำรแก้ไข       เป้ำหมำย ร้อยละ 83 
5. จ ำนวนกำรส่งใบ รำยงำนอุบัติกำรณ์ของบุคลำกรในสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้ำหมำย 18 เรื่อง 
6. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผลงำน CQI ของหน่วยงำน       เป้ำหมำย ระดับ 5 
7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน     เป้ำหมำย ระดับ 5 
8. ทบทวน 12 กิจกรรม           เป้ำหมำย 5 ครั้ง 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 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. ยุทธศำสตร์ 
กรมฯข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบันข้อที่ 

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก                 
1.งำนจัดท ำเวชระเบียน ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก   ร้อยละ -             
2.งำนพิมพ์แบบบันทึก OPD CARD และใบคิดค่ำบริกำร
ผู้ป่วยนอก 

  ร้อยละ -             

3.งำนสืบค้นประวัติผู้ป่วยนอกกรณีได้รับกำรร้องขอ   ครั้ง              
4.งำนตรวจรับแฟ้มคืน และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก   ครั้ง -             
5.บันทึกรหัสโรคในระบบในระบบ JHOS                 
6.บันทึกรหัสโรค ในใบคิดค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก    ร้อยละ -             
7.งำนให้บริกำรคัดส ำเนำประวัติกำรรักษำ ตำมค ำสั่งอนุมัติ
ของผู้อ ำนวยกำร/ตำมค ำสั่งศำล 

  ครั้ง -             

8.งำนธุรกำรอ่ืนๆ และประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ   ครั้ง -             
งานสารสนเทศเวชสถิติ                 
1.งำนจัดท ำ และส่งรำยงำนสถิติให้หน่วยงำนภำยนอก   ร้อยละ -             
2.งำนจัดท ำฐำนข้อมูลบริกำร 43แฟ้ม                 
3.งำนตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลบริกำร                 
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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. ยุทธศำสตร์ 
กรมฯข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบันข้อที่ 

4.งำนจัดส่งข้อมูลบริกำร 43 แฟ้ม                 
5.งำนติดตำม/ประสำนงำน และรวบรวมผลกำรส่งรำยงำน                 
6.งำนวิเครำะห์ข้อมูลผู้ป่วยใน (ค่ำ CMI)   ค่ำ -             
7.งำนวิเครำะห์ผล Audit เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและใน   ร้อยละ -             
8.งำนสรุปข้อมูลบริกำร รำยงำน คกก.บริหำร ฯ   ครั้ง -             
9.งำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของหน่วยงำน   ครั้ง/ปี -             
งานสิทธิบัตร/ประกันสุขภาพ                 
1.งำนตรวจรับเอกสำรสิทธิของผู้รับบริกำร   ครั้ง -             
2.งำนแนะน ำเรื่องสิทธิกำรรักษำแก่ผู้รับบริกำร     ครั้ง -             
3.งำนประสำนสิทธิกำรรักษำฯ กับรพ.ต้นสังกัด   ครั้ง -             
4.งำนบริกำรแก้ไขสิทธิกำรรักษำผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน                 
5.งำนให้บริกำรตรวจสอบสิทธิ   ครั้ง -             
6.งำนส ำเนำใบส่งต่อฯ กรณผีู้ป่วยใหม่ สิทธิ UC   ครั้ง -             
7.งำนให้บริกำรลงทะเบียนสิทธิเบิกจ่ำยตรง   ร้อยละ -             
8.งำนรวบรวม จัดเก็บเอกสำรสิทธิเบิกจ่ำยตรง   ครั้ง -             
9.งำนจัดส่งเอกสำรประกอบกำรเรียกเก็บให้ฝ่ำยกำรเงิน   ครั้ง -             
10.งำนประชุม/อบรม/สัมมนำ ของหน่วยงำน สปสช.เขต7                 
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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. ยุทธศำสตร์ 
กรมฯข้อที่ 

ยุทธศำสตร์ 
สถำบันข้อที่ 

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน                 
1.งำนลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยรับไว้รักษำ   ร้อยละ -             
2.งำนจัดท ำเวชระเบียน พิมพ์แบบบันทึกผู้ป่วยใน   ร้อยละ -             
3.งำนสืบค้นประวัติผู้ป่วยกรณีได้รับกำรร้องขอ   ครั้ง -             
4.งำนตรวจรับแฟ้มคืน และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน                 
5.งำนบันทึกรหัสโรคผู้ป่วยในจ ำหน่ำยในระบบ JHOS   ร้อยละ -             
6.งำนบันทึกรหัสโรค และหัตถกำรในใบคิดค่ำบริกำร IPD                 
7.งำนตรวจรับ และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในจ ำหน่ำย   ครั้ง -             
8.งำนให้บริกำรคัดส ำเนำประวัติกำรรักษำ ตำมค ำสั่งอนุมัติ
ของผู้อ ำนวยกำร/ตำมค ำสั่งศำล 

  ครั้ง -             
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แผนปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล 
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โครงสร้างกลุ่มภารกิจการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี  ค าเกลี้ยง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำงสุดำรัตน์  ยอดประทุม 

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้ป่วยนอก 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการ
พยาบาลจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ 

นำงสุดำรัตน์ ยอดประทุม 
หัวหน้างาน 

กลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้ป่วยใน 
กลุ่มงานการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

นำยวัชรินทร์ เอ่ียมศรี 
หัวหน้างาน 

นำงถิรดำ ทัลค ำมุล 
หัวหน้างาน 

นำงภัทรำวดี ดอนนอก 
หัวหน้างาน 

นางสุดารัตน์  ยอดประทุม 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรพยำบำล 

นางถิรดา ทัลค ามุล 
รองหัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำลฝ่ำยบริหำร 

นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี 
รองหัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำลฝ่ำยบริกำร 

นางภัทราวดี ดอนนอก 
รองหัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำลฝ่ำยวิชำกำร 
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อัตราก าลัง  
1. งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 

1.1. พยำบำลวิชำชีพ  5   อัตรำ 
1.2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2   อัตรำ 

2. งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 
2.1. พยำบำลวิชำชีพ  7   อัตรำ  
2.2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5   อัตรำ 

3. งำนกำรพยำบำลสุขภำพจิตชุมชนและพัฒนำเครือข่ำย 
3.1. พยำบำลวิชำชีพ  3 อัตรำ 

4. งำนพัฒนำวิชำกำรและวิจัย คณะกรรมกำรงำนวิจัย 
4.1. พยำบำลวิชำชีพ  3  อัตรำ 

  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  กลุ่มการพยาบาล 

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

ด้านบริการ 
1. ควบคุมก ำกับคุณภำพทำงกำรพยำบำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
2. ตรวจสอบคุณภำพบริกำรและประเมินคุณภำพกำรพยำบำล(นิเทศ) 
3. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติกำรพยำบำลที่ส ำคัญและด ำเนินกำรปรับปรุงเป็นระยะ 
4. บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมกำรควำมเสี่ยง 
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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

วิชำกำรหรือนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 
4. สนับสนุน  ส่งเสริมและประสำนงำนให้ทุกหน่วยงำนในกลุ่มกำรพยำบำลด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
5. ประสำนงำนให้มีกำรควบคุม  ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภำพกลุ่มกำรพยำบำล 
6. ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนคุณภำพตำมแผนที่วำงไว้ 

 
ตัวช้ีวัดกรม 

1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญำต ่ำกว่ำมำตรฐำน ปัญหำกำรเรียนรู้ ออทิสติกฯ    เป้ำหมำย ร้อยละ 85 
2. ร้อยละของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น        เป้ำหมำย ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. จ ำนวนงำนวิจัย/นวัตกรรมด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชนที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือน ำเสนอในระดับสำกล  เป้ำหมำย 1 เรื่อง  

    
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลที่มีสมรรถนะหลัก/วิชำชีพผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด     เป้ำหมำย ร้อยละ  85 
2. ร้อยละของบุคลำกรที่มีระดับควำมสุขในระดับปกติขึ้นไป           เป้ำหมำย ร้อยละ  75 
3. ร้อยละกำรจัดอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ ในกำรดูแลผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ชุมชน)  เป้ำหมำย ร้อยละ   8 
4. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน        เป้ำหมำย ระดับ 5  
5. คะแนน  HA  Scoring ผ่ำนเกณฑ์                              เป้ำหมำย 2.6 คะแนน 
6. ทบทวน 12 กิจกรรม            เป้ำหมำย  มำกกว่ำ 12 ครัง้ 
7. แบบประเมินตนเอง SAR 2018                                                                                                    เป้ำหมำย 1 เรื่อง 
8. จ ำนวนของกำรพัฒนำงำนต่อเนื่อง           เป้ำหมำย 1 เรื่อง 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มการพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 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 

 1 2  คน 160,000              

2.โครงกำรพฒันำศักยภำพบุคลำกรกลุ่มกำรพยำบำลด้ำนบริกำร  
วิชำกำรและบริหำรทำงกำรพยำบำล 

 1,2.3 20  คน 54,000             

3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรทำงกำรพยำบำลส ำหรับ
หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำตึก/ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนทำงกำรพยำบำล 

 4 4  คน 40,000             

ด้านบริหารทางการพยาบาล                 
1.จัดอัตรำก ำลังเพื่อปฏิบัติงำนบรกิำรผู้ป่วย  4 12 ครั้ง/ปี -             
2.จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำป ี  4 1 ครั้ง/ปี -             
3.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทำงกำรพยำบำล  4 6  ครั้ง/ป ี -             
4.จัดประชุมบุคลำกรทำงกำรพยำบำลทุกระดับ  4 2  ครั้ง/ป ี -             
ด้านบริการพยาบาล                 
1.จ ำนวนผู้ป่วยใหม ่  1 300  รำย              
2.จ ำนวนผู้ป่วยเก่ำ  1 1,000 รำย              
3.จ ำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำร  1 500 รำย              
4.จ ำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล  1 400 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 ่

5.จ ำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริกำรสุขภำพจิตศึกษำ  1 350 รำย 
 
 

            

ด้านวิชาการทางการพยาบาล 
1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร Interconference ผู้ป่วยใช้

สำรเสพตดิ ร่วม 4 หน่วยงำน 
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรทำงกำรพยำบำล 

 
 

 
 

    
1 

 
  1 ครั้ง  

 
 

 
43,050 

 
 

       

 
 
 
 
 

 

 
   

 
 
 
 

 
 

1 

20 รำย 
 

14,900 
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แผนปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
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โครงสร้างกลุ่มการพยาบาล 
 
                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บริการพยาบาลสุขภาพจิตศึกษา 
 

นางสาวจันทร์จิรา แผ่นพรหม 

4. บริการพยาบาลให้ค าปรึกษา
และปรับพฤติกรรม 

นางสาวสุภาพร  โสมาบุตร 

5. บริการพยาบาลจิตเวช
ยาเสพติด 

นางศศิวิมล วัลยเ์ครือ 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 งานบริการพยาบาลให้ค าปรึกษา 

งานบริการพยาบาลปรับ
พฤติกรรม 

   นางสุดารัตน์ ยอดประทุม 
     หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

นางสุดารัตน์ ยอดประทุม 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

นางสาวธนภรณ์  มะส่าห ์
   หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

นางศศิวิมล  วัลย์เครือ 
รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

งานบริการพยาบาลคัดกรอง 

งานบริการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน 

สุขภาพจิตศึกษาโรคซึมเศร้าและ
ปัญหาอารมณ ์

สุขภาพจิตศึกษาโรคสมาธสิั้นปัญหา
พฤติกรรมและการเรยีน 

สุขภาพจิตศึกษาโรคออทสิติกและ
ปัญหาพัฒนาการ 

 

3. บริการพยาบาลส่งเสริม/กระตุ้น
พัฒนาการ 

นางปฏิญญา  อัดโดดดร 

1. บริการพยาบาลคัดกรอง
และจิตเวชฉุกเฉิน 

นางชฎาพร บุญจันทร ์
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อัตราก าลัง 1. พยาบาลวิชาชีพ  6   อัตรา 
  2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้   2   อัตรา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน  
1) ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่มารับการตรวจรักษาโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครอบคลุมการคัดกรอง สุขภาพ/

ประเมินสภาพผู้ป่วย การพยาบาลในระยะก่อน-ขณะ-หลังการตรวจรักษา การพยาบาลในคลินิกเฉพาะโรคคลินิกเฉพาะทางการพยาบาล คลินิกบริการปรึกษา
สุขภาพ การจัดการข้อมูลด้านนิติจิตเวชและยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพ/การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชให้สามารถด ารงชีวิตอิสระได้ 

2) วางระบบบริการ ควบคุม ก ากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้ผู้รับบ ริการเข้าถึง
บริการอย่างมีคุณภาพทุก 6 กระบวนงาน(เข้าถึงเข้ารับบริการ ประเมินผู้ป่วย วางแผนดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การดูแลต่อเนื่อง การให้ข้อมูลและเสริมพลัง) 

3) ให้บริการ/บริหารจัดการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชที่รุนแรงหรือมีลักษณะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของ
ตนเองและ/หรือผู้อ่ืน ต้องการความช่วยเหลือหรือการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้การพยาบาล ณ แผนกฉุกเฉินและ/หรือห้องสังเกตอาการ 

4) วางระบบบริการ ควบคุม ก ากับตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีคุณภาพสูง 
5) สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
6) คัดกรอง/แยกประเภทผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาทางกาย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามเกณฑ์การจ าแนกผู้ป่วยจิตเวช 
7) จัดบริการการพยาบาลในรูปแบบคลินิกเฉพาะโรค คลินิกเฉพาะ 
8) ควบคุมก ากับคุณภาพทางการพยาบาล การใช้กระบวนการพยาบาลผู้ป่วย โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
9) ตรวจสอบคุณภาพบริการและประเมินคุณภาพการพยาบาล (นิเทศ)  
10) สนับสนุนให้มีการท างาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีม 
11) จัดท าคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาลที่ส าคัญ และด าเนินการปรับปรุงเป็นระยะ 
12) บริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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 งานบริการพยาบาลคัดกรองและจิตเวชฉุกเฉิน 
1) ประเมินอาการทางการเบื้องต้นและประเมินสภาพจิตเพ่ือจัดล าดับความรุนแรงและความเร่งด่วน ของการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 
- รวบรวมข้อมูลและประเมินอาการเบื้องต้น ของผู้ใช้บริการทันทีเมื่อมาถึงงานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
- ประเมินและจ าแนกระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของการเจ็บป่วยทางจิต เพ่ือส่งต่องานจิตเวชฉุกเฉิน 
- ให้การช่วยเหลือและการรักษาพยาบาล ด้านจิตเวชเบื้องต้นที่เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด 
- บันทึกข้อมูลประเมินทางจิตเวช ตามแบบฟอร์มการบันทึก 
- รายงานให้ข้อมูลแพทย์/ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนในฐานะทีมสุขภาพจิต เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการดูแลอาการทางจิตและสุขภาพจิ ตของ
ผู้ใช้บริการ 
- ให้ข้อมูลอาการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง ดูแลจากการประเมินอาการแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

2) ประเมินปัญหาและเฝ้าระวังอาการ/ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ บุคคลอื่นและทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
3) ปฏิบัติการพยาบาล สอดคล้องตามปัญหาและการตอบสนองต่อภาวการณ์เจ็บป่วยด้านจิตเวชและสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ 
4) ประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับปัญหาและการวินิจฉัย

ทางการพยาบาล 
 

 งานบริการพยาบาลสุขภาพจิตศึกษา 
1) ให้สุขศึกษาเฉพาะเรื่อง ที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชและการเจ็บป่วยทางจิต เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ญาติ หรือผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือทาง

จิตใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตอย่างชัดเจน 
2) สอนและให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่ผู้ป่วยจิตเวชเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหาเพ่ือน าไปสู่การจัดการวางแผน แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการรักษา 

วิธีการสังเกตอาการ การกลับเป็นซ้ า เพ่ือสอนให้ผู้ป่วยเรียนรู้กลวิธีที่จะรับมือกับการเจ็บป่วย การดูแลตนเองและผลกระทบที่จะตามมา 
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 งานบริการพยาบาลส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ 
1) ประเมิน/คัดกรองพัฒนาการผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการช้า ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการใช้ภาษา  

ด้านการเข้าในภาษา และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 
2) ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ ตามปัญหาพัฒนาการแต่ละด้าน ให้เด็กมีทักษะหรือความสามารถในด้านต่างๆดีขึ้น เป็นไปตามช่วงวั ย ทั้ง 5 ด้าน 

เพ่ือช่วยเหลือให้เด็กสามารถปรับตัวและช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อเติบโตขึ้น  
3) สอน/สาธิต ฝึกผู้ดูแลให้สามารถน าไปส่งเสริม/ฝึกกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้าน 
4) ก ากับติดตามการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้าน 
5) ประเมินติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน อย่างต่อเนื่อง 
6) ให้ความรู้และเสริมพลังผู้ป่วย ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล  

 

 งานบริการพยาบาลให้ค าปรึกษาและปรับพฤติกรรม 
1) การให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้ส ารวจตนเอง จนเกิดความเข้าใจตนเองและการลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพ่ือแก้ปัญหาการ ปรับตัวการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
2) การปรับพฤติกรรมให้ผู้รับบริการเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้กลับมาสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้มาก

ที่สุด 
3) สอน/สาธิต ฝึกผู้ดูแลให้สามารถน าไปปรับพฤติกรรม ให้เหมาะสม ต่อเนื่องที่บ้าน โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน 
4) ก ากับติดตามการการปรับพฤติกรรม ต่อเนื่องที่บ้าน โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน 
5) ประเมินติดตามความก้าวหน้าของพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
6) ให้ความรู้และเสริมพลังผู้ป่วย ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล  

 

 งานบริการพยาบาลจิตเวชยาเสพติด 
1) ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุการติดยา แนวทางในการบ าบัดรักษา วิธีการที่จะหยุดใช้ยาได้อย่างถูกต้อง 
2) ประเมินและให้ข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้/ การเสพ/ การติดยาเสพติด  
3) สร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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4) ให้ค าปรึกษา ให้ผู้ป่วยมีทักษะต่างๆในการหยุดใช้สารเสพติด ป้องกันการกลับไปเสพยาซ้ า 
5) สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในครอบครัว ในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัวร่วมกัน 

 
เจตจ านง   เป็นหน่วยบริการที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการให้บริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แบบไม่จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) 
แก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพและทีมที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลื อ บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู   บุคลากรให้มีองค์
ความรู้เฉพาะทางตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และมีความสุข 
 
กลวิธีด าเนินงาน  

1. พัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาบุคลากรให้ใช้ศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการบ าบัดรักษาผู้ป่วย 
4. ศึกษา วิจัยทางการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พร้อมทั้งน าผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดนวัตกรรมทางการพยาบาล 
5. วางแผน/ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบคุณภาพกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน ให้ทุกหน่วยงานในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉินด าเนินการพัฒนากิจกรรมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
7. ประสานงานให้มีการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลสุขจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นผู้ป่วยนอก และมาตรฐานการ

พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน 
8. ประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานคุณภาพตามแผนที่วางไว้ 

 
ตัวช้ีวัดกรม 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้า แล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย   เป้าหมาย ร้อยละ 70 
2. ร้อยละเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกฯ     เป้าหมาย ร้อยละ 85 
3. ร้อยละเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น         เป้าหมาย ร้อยละ 90 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพส าหรับผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก   เป้าหมาย ระดับ 5 
5. ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์      เป้าหมาย ร้อยละ 60 
6. ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต          เป้าหมาย > 0 
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ตัวช้ีวัดสถาบัน 
1. ร้อยละผู้ป่วย ADHD with ODD มีอาการดีข้ึน          เป้าหมาย ร้อยละ 40 
2. ร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเด็กให้ได้ตามมาตรฐานตติยภูมิขั้นสูง   เป้าหมาย ร้อยละ 50 
3. ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ          เป้าหมาย ร้อยละ 80 
4. จ านวนบุคลากรเครือข่ายที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพจิตเด็กละวัยรุ่นในชุมชน     เป้าหมาย ร้อยละ 40 
5. ระดับความส าเร็จในการจัดการฐานข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย         เป้าหมาย ระดับ 5 
6. คะแนนเฉลี่ยความผูกพันบุคลากรต่อองค์กร           เป้าหมาย ≥4 

 
ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ร้อยละการบริการจัดการข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก      เป้าหมาย ร้อยละ 30 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก        เป้าหมาย ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของผู้รับบริการรายใหม่ที่รับ pre-diagnosis intervention       เป้าหมาย ร้อยละ 80 
4. ร้อยละผู้ป่วยพัฒนาการช้า มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน้อย 1 ด้าน ภายใน 6 เดือน      เป้าหมาย ร้อยละ 75 
5. ร้อยละผู้ป่วยสมาธิสั้นอาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน         เป้าหมาย ร้อยละ 80 
6. ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกท าร้ายตัวเองซ้ า     เป้าหมาย ร้อยละ <10 
7. จ านวนครั้งของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นหลบหนีส าเร็จขณะรอรับบริการที่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   เป้าหมาย 0 ครั้ง 
8. ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก          เป้าหมาย ร้อยละ 85 
9. ทบทวน 12 กิจกรรม             เป้าหมาย 6 ครั้ง 
10. จ านวนการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ความรู้ ของหน่วยงาน       เป้าหมาย 1 เรื่อง 
11. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน      เป้าหมาย 5 คะแนน 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 ส าหรับงานปกติ  ส าหรับงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

(1) 
โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
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. ยุทธศาสตร์ 
กรมฯข้อที่ 

ยุทธศาสตร์ 
สถาบันข้อ

ที ่
บริหาร 
1.วางระบบบริการ ควบคุมก ากับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการ
บริหารการพยาบาล ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดบริการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก 

 1 เดือน -             

2.ตรวจสอบคุณภาพบริการและประเมินคุณภาพการพยาบาล
(นิเทศ) 

 1 ครั้ง/ปี -             

3.บริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 ครั้ง/ปี -             
4.ติดตามการประเมินผลงานคุณภาพของงานการพยาบาลผู้ป่วย
นอก อย่างสม่ าเสมอ 

 1 ครั้ง/ปี -             

5.พัฒนาระบบคุณภาพงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกให้ได้มาตรฐาน  1 ครั้ง/ปี -             
6.สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน เรื่องการพัฒนาคุณภาพกับ
หน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล 

 1 ครั้ง -             

บริการ 
1.ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่มา
รับการตรวจรักษาโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

 1 30 ราย/
วัน 

-             
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(1) 
โครงการ/ กิจกรรม 

(2) 
ความสอดคล้อง

ระหว่าง 
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. ยุทธศาสตร์ 
กรมฯข้อที่ 

ยุทธศาสตร์ 
สถาบันข้อ

ที ่
2.คัดกรอง/แยกประเภทผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาทาง
กาย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามเกณฑ์การจ าแนกผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วย
นอก 

 1 30 ราย/
วัน 

-             

3.ให้บริการจิตเวชยาเสพติด/สุขภาพจิตศึกษา/การให้ค าปรึกษา/
กระตุ้นพัฒนาการ 

 1 10 ราย/
วัน 

-             

4.จัดท าคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติการปฏิบัติการ
พยาบาลที่ส าคัญ และด าเนินการปรับปรุงเป็นระยะ 

 1 ครั้ง/ปี -             

5.ร่วมขับเคลื่อน การขอประเมินคุณภาพสถานพยาบาล  2 ครั้ง/ปี -             
6.ให้บริการข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและ
ภายนอกสถาบัน 

 1 30 ราย/
วัน 

-             

วิชาการ 
1.สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา และสนับสนุนให้มีการท างาน/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีม 

 2 เดือน -             

2.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มการพยาบาลในเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพต่างๆ ส่งบุคลากรอบรม ศึกษาดูงานสถานพยาบาล 

 4 ครั้ง/ปี -             
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แผนปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
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โครงสร้างงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. หอผู้ป่วยในพัฒนาการ 

นางพิฐชญาณ์  สบืสุนทร 

2. หอผู้ป่วยในสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น 

นางสาววารณุี  รัตนเหลี่ยม 

3. งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 

นางสาวอภิรดี  ภูลายดอก 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอภิรดี  ภูลายดอก 
หัวหน้างานการพยาบาลผูป้่วยใน 

นางสุดารัตน์ ยอดประทุม 

 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

นางสุดารัตน์ ยอดประทุม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 

นางสาววันวิสาข์  ปักษีเลิศ 
รองหัวหนา้งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

นายวัชรินทร์  เอี่ยมศรี 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
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อัตราก าลัง 1. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา 
  2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 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 

 

 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. ประสานทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 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 
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 หอผู้ป่วยในสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น 
1. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่นที่จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย-ดึก) และทดลอง

เยี่ยมบ้าน 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 ตามกระบวนการพยาบาลได้ รับการดูแล รักษา บ าบัด ฟื้นฟู จากทีมการพยาบาลและสหวิชาชีพ

ตามแผนการรักษา  
6. ประเมิน ติดตาม ความก้าวหน้าของผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น ร่วมกับแพทย์หรือสหวิชาชีพ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งขณะนอนโรงพยาบาลตลอดจนกลับสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
7. ให้ข้อมูลเสริมพลังผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน เช่น สุขภาพจิตศึกษา ให้ค าปรึกษา การปรับพฤติกรรมและการรักษาด้วยยา 

 

 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 ด้านการให้บริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล แบบผู้ป่วยใน 
แก่ผู้ป่วยพัฒนาการช้าและผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพและทีมที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูบุคลากรมี 
องค์ความรู้เฉพาะทางตามมาตรฐานวิชาชีพมีความพึงพอใจและมีความสุข 
กลวิธีด าเนินงาน  
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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 าเนินงานคุณภาพตามแผนที่วางไว้ 

ตัวช้ีวัดกรม 
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย  เป้าหมาย ร้อยละ 70 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ฯ  เป้าหมาย ร้อยละ 60,30 
3. ร้อยละของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น        เป้าหมาย ร้อยละ 90 
4. ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตามเป้าหมาย      เป้าหมาย ร้อยละ 50 
5. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้น        เป้าหมาย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
6. ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต    เป้าหมาย ร้อยละ 75 

 
ตัวช้ีวัดสถาบัน 

1. ร้อยละเฉลี่ยของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน    เป้าหมาย ร้อยละ 75 
2. คะแนน HA Scoring ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด          เป้าหมาย 2.5 
3. ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ          เป้าหมาย 80 
4. ระดับความส าเร็จในการจัดการฐานข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย         เป้าหมาย ระดับ 5 

 

 
ตัวช้ีวัดภารกิจ   
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1. ผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้ายุ่งยากซับซ้อนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน้อย 1 ด้าน จากการกระตุ้นพัฒนาการด้วยDSI/Teda4i  เป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นอาการดีขึ้นหลังเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน        เป้าหมาย ร้อยละ 75 
3. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขณะรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน      เป้าหมาย ร้อยละ 0 
4. อัตราการหลบหนีส าเร็จของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขณะรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน      เป้าหมาย ร้อยละ <20 
5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยใน        เป้าหมาย ร้อยละ 80 
6. ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน(จ าหน่าย) มารักษาที่สถาบัน        เป้าหมาย ร้อยละ 80 
7. ร้อยละของการด าเนินการตามกิจกรรม 5ส           เป้าหมาย ร้อยละ 85 
8. ร้อยละการจัดอัตราก าลังตามเกณฑ์ ในการดูแลผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น       เป้าหมาย ร้อยละ 85 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงหอผู้ป่วยใน       เป้าหมาย ระดับ 5 
10. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI ของหน่วยงาน         เป้าหมาย ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 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 ่

บริหาร 
1.วางระบบบริการ ควบคุมก ากับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการ
พยาบาล ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยใน 

 1 เดือน -             

2.ตรวจสอบคณุภาพบริการและประเมินคุณภาพการพยาบาล (นิเทศ)  1 ครั้ง/ป ี -             

3.บริหารจดัการความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  1 ครั้ง/ป ี -             
4.ติดตามการประเมินผลงานคุณภาพของกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน อย่าง
สม่ าเสมอ 

 1 ครั้ง/ป ี -             

5.พัฒนาระบบคุณภาพกลุม่การพยาบาลใหไ้ด้มาตรฐานพยาบาลผู้ปว่ยใน  1 ครั้ง/ป ี -             
6.สนับสนุน ส่งเสรมิ และประสานงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพกับ
หน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล 

 1 ครั้ง -             

บริการ 
1.ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชทีจ่ าเป็นต้องรับไวร้ักษาในโรงพยาบาล
อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง 

 1 7 ราย/
เดือน 

-             

2.คัดกรอง/แยกประเภทผู้ป่วยท่ีมปีัญหาด้านสุขภาพจติ ปัญหาทางกาย 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามเกณฑ์การจ าแนกผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยใน 

 1 7 ราย/
เดือน 

-             

3.จัดบริการการพยาบาลในรูปแบบคลินิกเฉพาะโรค คลินิกเฉพาะทาง 
แบบผู้ป่วยใน 

 1 7 ราย/
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. ยุทธศาสตร ์
กรมฯข้อท่ี 

ยุทธศาสตร ์
สถาบันข้อที ่

4.จัดท าคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัต/ิวิธีปฏิบัติการปฏิบตัิการพยาบาลที่
ส าคัญ และด าเนินการปรับปรุงเปน็ระยะ 

 1 ครั้ง/ป ี -             

5.ร่วมขับเคลื่อน การขอประเมินคณุภาพสถานพยาบาล  2 ครั้ง/ป ี -             
6.ให้บริการข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งในและภายนอก
สถาบัน 

 1 7 ราย/
เดือน 

-             

วิชาการ 
1.สอน/ฝึกอบรม/วจิัยและพัฒนา และสนบัสนุนให้มีการท างาน/การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เป็นทีม 

 2 เดือน -             

2.สนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มการพยาบาลในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพต่างๆ ส่งบุคลากรอบรม ศึกษาดูงานสถานพยาบาล 

 4 ครั้ง/ปี -             
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แผนปฏิบัติกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย 
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โครงสร้างกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวถิรดา  ทัลค ามุล 

หัวหน้าลุ่มงานนิเทศติดตามงานสขุภาพจิตในเขตสุขภาพ 

นางสาวมาลิณี  ศรีวงค์จันทร์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง 
ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี   ค าเกลี้ยง   
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย  

นางพิฐชญาณ์   สืบสุนทร 
หัวหน้าลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจติ 
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อัตราก าลัง 18 คน ด าเนนิงานในรูปแบบคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ประกอบด้วย  
1. นางสาวกุสุมาวดี ค าเกลี้ยง  
2. นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม  
3. นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์  
4. นางปณิสรา เรือง  
5. นางสาวถิรดา ทัลค ามุล  
6. นางภัทราวดี ดอนนอก  
7. นางสาวชนัฐดา ภูวชิัย  
8. นางพิฐชญาณ์ สืบสุนทร  
9. นางสาวเบญจพร ภูเหล็ก  
10. นางสุดารัตน์ ยอดประทุม  
11. นางสาวมาลิณี ศรีวงค์จันทร์  
12. นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์  
13. นายวันพิชิต ทองเหง้า  
14. นางพิฐชญาณ์   สืบสุนทร  
15. นางสาวภรณี    เอ้ือจรัสพันธ์  
16. นางสาวณิชวรรณ   จงรักษ์ธนกิจ  
17. นางสาวเกวรินทร์    มืดแคน  
18. นางสาวมาลิณี    ศรีวงค์จันทร์ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานบริการเครือข่าย 

1.1. ให้บริการด้านข้อมูล 
1.2. รวบรวม สรุปและวิเคราะห์ฐานข้อมูล บุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 และ 8  หน่วยงานภายในกรมสุขภาพจิต 

และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข 
1.3. วางแผนการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8   
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 และ 8   
1.1. จัดท าบทความ เอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ ให้เข้าใจงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตบริการสุขภาพท่ี  7 และ 8   
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. ร่วมประชุม case conference, งานวิชาการอ่ืนๆ ภายในหน่วยงาน เช่น journal club, CPG เป็นต้น 
1.6. สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาการด าเนินงานในเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 7 และ 8   

 
3. งานถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสุขภาพจิต  

3.1. การจัดท าบทความ เอกสารทางวิชาการ สื่อความรู้ เพ่ือเผยแพร่ ให้เข้าใจงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้ง 3 กลุ่มวัย 
3.2. จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต และองค์กรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8   
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3.3. ประสานงานการจัดอบรมต่างๆ ภายใต้โครงการสุขภาพจิตที่จัดท าขึ้น 
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 และ 8   
4.2. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการด าเนินงานสุขภาพจิตให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเข้าใจ 
4.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และขีดความสามารถของระบบบริการในเขตสุขภาพ 
4.4. นิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน  

 
5. งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)  

5.1 เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ทีม MCATT ในพ้ืนที่  
5.2 ประสานให้การสนับสนุนทีม MCATT แก่เครอืข่าย  
5.3 ดูแลผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงยุ่งยากซับซ้อนที่ส่งต่อมาจากทีมในพ้ืนที่  
5.4 ประเมิน คัดกรอง และให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพ้ืนที่  
5.5 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการ ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตให้แก่บุคลากรในเครือข่าย  
 

หมายเหตุ : เครือข่ายแบ่งเป็น 
1.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
2. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, สถานประกอบการ, วัด, ครอบครวั, 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. ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนพัฒนาการสมวัย   เป้าหมาย ร้อยละ 70 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย (TIDA4I) เป้าหมาย ร้อยละ 60,30 
3. ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐานปัญหาการเรียน ออทอสติก และปัญหาพฤติกรรมฯ เป้าหมาย ร้อยละ 85 
4. ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น         เป้าหมาย ร้อยละ 90 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ ส าหรับผู้พิการทางสติปัญญา การเรียน และออทิสติก    เป้าหมาย ระดับ 5  
6. ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น  ADHD เข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึน      เป้าหมาย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
7. ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตามเป้าหมาย      เป้าหมาย ร้อยละ 50 
8. ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต    เป้าหมาย ร้อยละ 75 
9. ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์     เป้าหมาย ร้อยละ 47,60  

ตัวช้ีสถาบัน 
1. จ านวนบุคลากรเครือข่ายที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชน     เป้าหมาย 1 หลักสูตร 
2. ร้อยละ ของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มข้ึน       เป้าหมาย ร้อยละ 14 
3. ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตามเป้าหมาย      เป้าหมาย ร้อยละ 50 
4. จ านวนสถานบริการสุขภาพทุกระดับมีระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด     เป้าหมาย 8 แห่ง 
5. ระดับความส าเร็จในการจัดการฐานข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย         เป้าหมาย ระดับ 5 

ตัวช้ีวัดภารกิจ 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน      เป้าหมาย ระดับ 5 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน CQI ของหน่วยงาน        เป้าหมาย ระดับ 5 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 

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   3 1ครั้ง              
2.เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานวิกฤตสุขภาพจติ เขตสุขภาพท่ี 7   3 6  ครั้ง              
3.เข้าร่วมประชุมเขตบริการสุขภาพท่ี 7  3 6  ครั้ง              
4.โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์และเครือข่ายในการจัดระบบบริการจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี 7  (จิตแพทย์พี่เลี้ยง)   

 3 12ครั้ง 150,000  
            

5.ตรวจราชการปกติ เขตสุขภาพท่ี7 และ 8    3 6  ครั้ง              

6.เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามที่เครอืข่ายร้องขอ  3 12 เดือน              

7.ร่วมด าเนินงานวิกฤตสุขภาพจติกับเครือข่ายเขตบริการที 7   3 12 เดือน              

8.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  3 2 ครั้ง              
9.สรุปผลการด าเนินงาน/กิจกรรม  3 2  เรื่อง              
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ส่วนที่ 4 

แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

ธ ์
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)แผนงำน : แผนงำนยุทธศำสตร์ (แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำสรำ้งเสริมใหค้นมีสุขภำวะทีด่ี) 
(3)โครงกำร ประชำชนได้รบับริกำรสขุภำพจติที่สอดคล้องกับนโยบำย  
(4)กิจกรรม หลักที ่1.1 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจิตทีส่อดคล้องกับนโยบำย                 -    
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสขุภำพ 
 1.1 โครงการจิตแพทย์
พี่เล้ียง 
 1 1 

1.1
.2 

 
 

ครั้ง 
เปา้ 13        3 2   2  2 2  

 

      

มาลิณี 

งบ 150,000 - - - 36,480 23,440 21,080 23,000 23,000 23,000 - - - 

1.2 โครงการนิเทศ
เครือข่าย 

1 1 
1.1
.2 

ครั้ง 

เป้า 10            2 3  3  

 

      

 ถิรดา 

งบ 60,000      12,000 18,000 18,000 12,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

2
2

2

2 

2
2

2

2 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

ธ ์
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.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำควำมเป็นเลศิบริกำรจิตเวชรุนแรง ยุ่งยำก ซับซ้อน 
 2.1 โครงการ Back to 
school 

2 2 2.1
.2 

 
กิจ 
กรรม 

เป้า 5             
อภิรด ี
  
  

    
งบ 206,750 - - 40,267 11,867 18,442 18,442 30,236 43,331 44,165 - - - 

   1) กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการการดูแล
ผู้ป่วยที่มีปัญหาไม่ไป
โรงเรียน 

2 2 2.1
.2 

 
 

คน 

เป้า 40   40          

    งบ 28,400   28,400          

   2) กิจกรรมจัดการ
เรียนการสอนในสถาบัน 
โดยครูจาก รร.ใน
เครือข่าย/สหวิชาชีพใน
สถาบันฯ 

2 2 2.1
.2 

 
 

ครั้ง 

เป้า 42   5 5 5 5 5 9 8    

    
งบ 58,520   7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 12,520 12,000    
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

ธ ์
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) กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะสังคม social 
skill 

2 2 2.1
.2 

   ครั้ง 

เป้า 10     1 1 2 3 3    

  

    
งบฯ 65,750     6,575 6,575 13,150 19,725 19,725    

  4) กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะสังคมโดยการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
(ทัศนศึกษา) 

2 2 2.1
.2 

ครั้ง 

เป้า 4       1 3 2    

    
งบ 29,200       6,220 6,220 12,440    

  5) กิจกรรม IEP 
ส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา
ด้านการเรียนที่อยู่ใน
ระบบ conference 

2 2 2.1
.2 

ราย 
เป้า 6             

งบ 29,200   4,867 4,867 4,867 4,867 4,867 4,867     

2.2 โครงการพัฒนา
ระบบการพยาบาลผู้ป่วย
ใน 

2 2 2.1
.2 

กิจกรรม 
เป้า 1             อภิรด ี

งบ 15,800       15,800      
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

ธ ์
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) กิจกรรมการอบรม
ให้ความรู้เครื่องมือ 
Honosca 

2 2 2.1
.2 

ครั้ง/คน 
เป้า 1/20       1/20      

  

    งบ 15,800       15,800      

2.3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการช่วยฟื้น
คืนชีพและการ
เคลื่อนย้ายผู้ปว่ย (CPR) 

2 2 2.1
.2 

 
 

ครั้ง/คน 
เป้า 1/65         1/65    

กลุ่มการฯ 

    
งบ 34,700         34,700    

 2.4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
บ าบัดรักษาผูป้่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นตามแนว
ซาเทีย 

2 
  

2 
  

2.1
.2 

ครั้ง 

เป้า 3      1 1 1     
 พิมพ์รภัช 

งบ 63,650      21,720 20,390 21,540      

2.5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบริหาร
ทางการพยาบาล 
 
 
 
 

2 
  

2 
  

2.1
.2 

ครั้ง/คน 

เป้า 

 
1/20 

 
 

       1/20     
กลุ่มการฯ 

 
 
 
 งบ 

 
14,900 

       
 

14,900 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

2.6 โครงการพัฒนา
ระบบบริการฝึกอาชีพ
แก่ผู้พิการทางสติปัญญา 
การเรียนรู้และออทิสตกิ 

2 
  

2 
  

2.1
.2 

ครั้ง 

เป้า 1        1     
 วัชรา
พรรณ 

    
งบ 20,000        20,000     

3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ดำ้นสุขภำพจิตและจิตเวช 
3.1 โครงการติดตามสู่
ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช 

2 2 2.2
.2 

 
กิจกรรม เป้า 1  1           

ปุณยนุช 

    งบ 68,000  68,000           

  1) กจิกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเยี่ยมส ารวจ
และเสริมก าลังใจเพื่อ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้ได้มาตรฐานฯ 

    
ครั้ง/คน เป้า 1/40  1/40           

    
งบ 68,000  68,000           

3.2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยหน้า
ใหม่ 
 
 
 

2 2 2.2
.2 

ครั้ง/คน 

เป้า 2/20       1/20 1/20 1/20    
 ชนัฐดา 
 
 
 
 

    

งบ 175,800       58,600 58,600 58,600    
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

3.3 โครงการ TOT 
(Training of trainer) 

2 2 2.2
.2 

คน 
เป้า 40    40         

 อภิรด ี

    งบ 74,200    74,200         

แผนงำน บูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดผู้ตดิยำเสพตดิ 
โครงกำร ประชำชนผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด ได้รับกำรป้องกัน บ ำบดั รักษำ และฟื้นฟูจำกปัญหำยำเสพตดิ 
กิจกรรม หลักที่ 2.1 บ ำบดั รักษำ และฟื้นฟูผู้ป่วยยำเสพตดิที่มปีัญหำสุขภำพจิต 
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบดัรักษำผู้ป่วยยำเสพติดส ำหรบัผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ 
1.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
Interconference 
ผู้ป่วยใช้สารเสพติด ร่วม 
4 หน่วยงาน  

2 2 2.2
.2 

ครั้ง 

เป้า 1         1    
 กลุ่มการฯ 

    
งบ 43,050         43,050    

1.2 โครงการเพื่อนใจ
วัยรุ่นปลอดสารเสพติด 

2 2 2.2
.1 

กิจกรรม 
เป้า 2   

 
      1 1   

 ปฏิญญา 

    งบฯ 55,950                 48,750  7,200     
  1) กจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในเด็กวัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยง 
 

    
ครั้ง 

เป้า 1         
1 
 

   

    
งบ 48,750         

48,750 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

ธ ์
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) กิจกรรมติดตามผล
การดูแลตัวเองของวยัรุ่น
กลุ่มเสี่ยงเพื่อปลอดยา
เสพติด 

    
ครั้ง 

เป้า 1          1     

    
งบ 7,200          7,200   

แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

โครงกำร ประชำชนได้รับกำรเสริมสรำ้งศักยภำพตำมช่วงวัย 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 สร้ำงเสริมสขุภำพจิตในกลุ่มวัยเรยีนและวยัรุ่น 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพจิตในกลุ่มวัยเรยีนและวยัรุ่น 
 1. 1 ค่าใช้จ่ายในการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตใน
กลุ่มวัยเรียนและวยัรุ่น 

1 1 1.1
.1 

 
รายการ เป้า 1        1     

 มาลิณี 

    
งบ 57,000        57,000     

แผนก ำกับติดตำมแผนเงินบ ำรุง 2562 โครงกำร/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กรมสุขภำพจิต 

1.1 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาวะของบุคลากร 
(สุขภาวะทางกาย จิต 
สังคม จิตวิญญาณ) 

    
กิจกรรม เป้า 4   1    2      

 HR 

    
งบ 81,000   20,250    60,750      
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

ธ ์
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) กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เสริมสร้างสัมพันธไมตรี
ภายในองค์กร 

    
ครั้ง/คน เป้า 1/80   1/80          

  
  

   งบ 20,250   20,250          

 2) กิจกรรมสร้างความ
ผูกพันตามวถิีชาวพุทธ 

    
ครั้ง/คน เป้า 1/80       1/80      

   
งบ 20,750       20,750      

 3) กิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาวะกายของ
บุคลากร 

    
ครั้ง/คน เป้า 1/80       1/80      

  งบ 40,000       40,000      

 4) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

    
ครั้ง/คน เป้า 1/80           1/80  

  งบ - 
          -  

1.2 โครงการเสริมสร้าง
ความผูกพันขององค์กร 

    
ครั้ง/คน 

 1/65           1/65   HR 

    
งบ 500,000           47,000  
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

1.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯคร้ังที่ 2 

    
กิจ 
กรรม 

เป้า 2 1  1          
ยุทธศาสตร์
ฯ 
  
      งบ 55,000 53,000 - 9,000 - - - - - - - - - 

 1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติการ (work 
Shop) ประเมินผลฯ 

    
ครั้ง/คน 

เป้า 1/70 1/70            

    
งบ 53,000 53,000            

 2) กิจกรรมประชุม
ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ 

    
ครั้ง/คน เป้า 1/70   1/70          

    งบ 9,000   9,000          

1.4 โครงการสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี
2561 

    
 

ครั้ง/คน 

เป้า 1/70   1/70          
ยุทธศาสตร์
ฯ 

    งบฯ 50,000   50,000          

1.5 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรในการ
จัดการความรู ้

      
 

กิจกรรม
  

เป้า 4     1 1   
    

คกก.KIM 

งบ 50,000      28,000     22,000  

1
2

2

2 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

ธ ์
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) กิจกรรม
ประชาสัมพันธก์าร
จัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

      

ครั้ง 
เป้า 1     1        

  
  
  

    
งบ -     -        

  2) กิจกรรมจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู ้

      

ครั้ง 

เป้า 1      1       

    
งบ 28,000      28,000       

  3) กิจกรรมเยี่ยมเสริม
พลังการจัดการความรู้
ฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ 

      

จ านวน 
เป้า 18             

    
งบ -             

  4) กิจกรรม มหกรรม
การจัดการความรู้ KM 
DAY  
 
 

      

ครั้ง 
เป้า 1           1  

    
งบ 22,000           22,000  
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

1.6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกัน ระงับ
อัคคีภัยและชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

      

ครั้ง/คน 

เป้า 1/80         1/80    
คกก.ENV 

    
งบ 40,000         40,000    

1.7 โครงการ GREEN 
and CLEAN Hospital 
ปีงบประมาณ 2562 
 

      

กิจกรรม 

เป้า 2       1 1     

คกก.ENV 

    
งบ 40,000       10,000 30,000     

  1) กจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

      

ครั้ง/คน 
เปา้ 1/50       1/50      

    
งบ 10,000       10,000      

 2) กิจกรรมจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ขยะและประกวด
นวัตกรรมฯ 
 

      

ครั้ง/คน 
เป้า 1/70        1/70     

    
งบ 30,000        30,000     
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

 

1.8 โครงการเตรียม
ความพร้อมการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
ขั้นที่ 3 

    
กิจกรรม 

เปา้ 4             ส านัก
คุณภาพ 
  
  

    
งบฯ 185,460     67,240    76,750  41,470  

  1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแบบ
ประเมินตนเอง SAR 
2018  

       
 

ครั้ง/คน 
เป้า 1/65     1/65        

    
งบฯ 31,560     31,560        

  2) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพฯ 

       
 

ครั้ง/คน 
เป้า 1/65     1/65        

    
งบฯ 35,680     35,680        

3) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเยี่ยมส ารวจ
และเสริมก าลังใจเพื่อ

  

 
 
 
ครั้ง/คน 

เป้า 1/65         1/65    
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

พัฒนาระบบบริการฯ
ครั้งที่ 2 
 

 
 
 
 
 

งบฯ 76,750         76,750    

4) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการรับรอง
สถาบันจากองค์กร
ภายนอกฯ 
 

  

 ครั้ง/คน 

เป้า 1/65           1/65  

 

งบฯ 41,470           41,470  

1.9 โครงการ IC DAY 
 
 
 
 
 

  

 ครั้ง/คน 

เป้า 1/50    1/50         
คกก.IC 
 
 
 
 
 

งบฯ 4,700    4,700         

1.10 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ การส่งต่อ

  
  เป้า 1/8         1/8    คกก.Refer 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น (Refer) 
 
 
 

งบฯ 21,820         21,820    

1.11 โครงการดูแล
ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนที่
ถูกทอดทิ้งและถูก
กระท ารุนแรง (OSCC) 
 
 

  

 ครั้ง/คน 

เป้า 2         1 1   

คกก.OSCC 
 
 
 
 

งบฯ 18,000         14,020 3,980   

  1) กิจกรรมให้ความรู้
ป้องกันการเกิดความ
รุนแรง 
 
 
 

  

 ครั้ง 

เป้า 1/48         1/48    

งบฯ 14,020         14,020    

  2) กิจกรรมศึกษาดูงาน 
รพ.ขอนแก่น 
 

  
 คน เป้า 8          8   
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

 
 
 

งบฯ 3,980          3,980   

1.12 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ยกระดับยาของ
โรงพยาบาลให้มีคุณภาพ 
 
 

  

 ครั้ง 

เป้า 1         1    

คกก.PTC 

งบฯ 14,000         14,000    

1.13 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้งาน
บริหารความเส่ียง 
 
 
 

  

 ครั้ง/คน 

เป้า 1/70       1/70      

คกก.RM 

งบฯ 23,200       23,200      

1.14 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร

  

 กิจกรรม เป้า 1/67       1/70    1/70  คกก.KIM 
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แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร / กิจกรรม 

ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงโครงกำร

กับ  

หน่วยนับ 
 

เป้ำ
ฯ/ 

งบฯ 

รวม 
 

เป้ำหมำย/งบประมำณจ ำแนกรำยเดือน 

หน่วย 
ท่ีรับผิด 
ชอบ 

 น
โย

บา
ย 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

กล
ยุท

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

จัดการระบบสารสนเทศ
ของสถาบันฯ ครั้งที่ 2 
 
 

งบ 84,000       42,000    42,000  

  1) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการระบบ รพ. 
J-HOS ครั้งที่ 1 
 
 

  

 ครั้ง/คน 

เป้า 1/67       1/67      

 

งบฯ 42,000       42,000      

  2) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการระบบ รพ.       
J-HOS ครั้งที่ 2 
 
 

  

 ครั้ง/คน 

เป้า 1/67       1/67      

งบฯ 42,000       42,000      
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ส่วนที่ 5 

ตัวชี้วัดส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมเป้ำประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของ 

สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟูสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิขั้นสูง (super specialist service)   

(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 

ผลงำน 
ที่ผ่ำน
มำ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

1. ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นมีการเปลีย่นแปลงท่ี
ดีขึ้น 

    1. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นที่เข้ารับบริการจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละ - 75 77 79 81 85 ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

2. ผู้ป่วย ADHD with 
ODD มีอาการดีขึ้น 

    2.  ร้ อยละผู้ ป่ วย  ADHD with 
ODD มีอาการดีขึ้น 

ร้อยละ - 40 50 60 70 80 อนุกรรมการวัย
เรียน 

3. มีมาตรฐานการดูแลและ
ระบบบริการจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นที่มีคุณภาพ 

    3. ร้อยละถ่วงน้้าหนักของการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการจิต
เวชเด็กให้ได้ตามมาตรฐานตติย
ภูมิขั้นสูง 

ร้อยละ - 50 60 70 75 80 3S 

4. บริการมีคณุภาพ 
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

    4.  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 94.26 80 82.5 85 90 95 หอผู้ป่วยในและ
แผนกผู้ป่วยนอก 
และคณะกรรมการ 
PCT 

5. ลดจ้านวนผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นในระดับปฐม
ภูมิ ทติยภมูิที่มารบับริการ
ในโรงพยาบาล 

    5. ร้อยละของการรับและส่งต่อ
ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ - 60 65 70 75 80 กลุ่มภารกิจ
พัฒนาเครือข่าย 

  

แบบฟอร์ม 2-1 
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(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำสู่ควำมเชี่ยวชำญด้ำนจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในชุมชน (excellence center) 

(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 

ผลงำน 
ที่ผ่ำน
มำ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

6. การพัฒนาคุณภาพการ
บริการและวิชาการมี
คุณภาพและธ้ารงรักษาซึ่ง
ความยั่งยืน 

 
 

  

6. คะแนน HA scoring ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

คะแนน 2.2 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 กลุ่มภารกจิพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
ร่วมกับงานพัฒนา
คุณภาพและทีม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

7. มีงานวิจัย นวัตกรรม 
ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ในชุมชนที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน TCI กลุ่มที่ 1, 2 
หรือเผยแพร่ในระดับชาต ิ

  
  

7. จ้านวนงานวิจัย/นวัตกรรม
ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน
ชุมชนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือน้าเสนอในระดับชาต ิ

เรื่อง 5 5 5 5 5 5 กลุ่มภารกิจ
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ 

   7.1 การผลติบุคลากรที่
มีสมรรถนะด้านการวิจยั 
และมผีลงานวิจยัที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 

      7.1 ร้อยละข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับวิจัย 

ร้อยละ - 90 91 92 93 95 

   7.2 จ้านวน proposal / 
manuscript 

เรื่อง 5 5 5 5 5 5 

8. มีผลงานท่ีมีคณุภาพ
ได้รับการยอมรับ สามารถ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นในชุมชน 

    8. จ้านวนผลงานที่ได้รับรางวัล
ระดับประเทศ 

เรื่อง 5 
คะแนน 
หรือ 
เรื่อง 

3 4 5 6 7 

9. นวัตกรรม องค์ความรู้ 
ที่เกิดจากการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องใน
หน่วยงาน 
 
 

    9. จ้านวนนวัตกรรม องค์ความรู้ 
(CQI) ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

เรื่อง 49 18 18 18 18 18 อนุกรรมการการ
จัดการความรู้ฯ 
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 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนของระบบบริกำรสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นในสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ (service plan) 

 (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 

ผลงำน 
ที่ผ่ำน
มำ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

10. หลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง
กับจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ ์

 

   10. จ้านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเด็กและ
วั ย รุ่ นที่ ผ่ านการรั บรองจาก
องค์กรวิชาชีพ/กรมสุขภาพจิต 

เรื่อง/
หลักสตูร 

5 
คะแนน 
หรือ 
เรื่อง 

1 2 3 4 5 กลุ่มภารกิจ
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ 

11. การผลิตบคุลากรที่มี
สมรรถนะด้านจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นในชุมชนที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

    11. จ้านวนบุคลากรในเครือข่าย
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่พัฒนา
สมรรถนะด้านสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นในชุมชน 

คน - 40 60 80 90 100 

12. ผู้ป่วยโรคสมาธสิั้น
เข้าถึงระบบบริการฯ 
เพิ่มขึ้น 

    12. ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิ
สั้น (ADHD) เข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้น** 

ร้อยละ 9.39 14 19 24 29 35 กลุ่มภารกิจ
พัฒนาเครือข่าย 

13. มีจังหวัดที่ผู้ป่วย ASD 
เข้าถึงบริการฯ ได้ตาม
เป้าหมายเพิ่มขึ้น 

    13. ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วย
ออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตได้ตามเป้าหมาย** 

ร้อยละ 45 50 55 60 65 70 

14. สถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับมรีะบบบริการจติ
เวชเด็กและวยัรุ่นมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

 

   14. จ้านวนสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับมรีะบบบริการจติเวช
เด็กและวัยรุ่นตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด (รพช./รพท./รพศ.) 

แห่ง - 4 5 6 7 8 
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(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล 

(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 

ผลงำน 
ที่ผ่ำน
มำ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

15. บุคลากรมีทักษะและ
สมรรถนะที่จ้าเป็นในการ
ปฏิบัติราชการ 

 
   15.  ร้ อยละของบุคลากรที่ มี

สมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด
อย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละ - 50 55 60 65 70 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

 
      15.1 ระดับความส้าเร็จของ

การพัฒนาสมรรถนะตาม กพ. 
ก้าหนด 

ระดับ - 50 55 60 - - 

 
      15.2 จ้านวนการพัฒนาทักษะ

และสมรรถนะในหลักสูตรที่
จ้าเป็นในการปฏิบัติงาน 

เรื่อง/
หลักสตูร
/ทักษะ 

- 3 3 3 - - 

16. บุคลากรได้รับการ
เพิ่มพูนความรูต้่อเนื่อง 

 
   16. ระดับความส้าเร็จในการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับ - 5 5 5 5 5  

17. บุคลากรมีความสุข
และความผูกพันกับสถาบัน 

 

   17.  คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน
บุคลากรต่อองค์กร 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

5.18 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

   17.1 ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม happy 8 
 

ร้อยละ - 80 85 90 - - 

18. สถาบันมีสถานะทาง
การเงินท่ีสมดุลและมั่นคง 
 
 
 
 
 

 
   18.  สถานะทางการ เ งินผ่ าน

เกณฑ์ที่ก้าหนด 
       ฝ่ายการเงินและ

บัญช ี

 
      18.1 สัดส่วนรายรับเงินบ้ารุง

ต่อรายจ่ายเงินบ้ารุง (IE ratio) 
 

อัตราส่วน 1.10 1 - - - - 

 
      18.2 อัตราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน (current ratio) 
อัตราส่วน 6.69 1 - - - - 
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(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล (ต่อ) 

(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 

ผลงำน 
ที่ผ่ำน
มำ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

 
 

      18.3 จ้านวนวันท่ีสถาบันฯ อยู่
ได้โดยไม่ประกอบกิจการ (day 
cash on hand) 

วัน 297.41 180 - - - -  

19. การด้าเนินงานของ
สถาบันเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีคณุธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ้

 

   19.  ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประ เมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
( Integrity and Transparency  
Assessment :ITA)** 

ร้อยละ 81.82 70 75 80 85 90 กลุ่มภารกิจ
อ้านวยการ 

20. การบริหารจดัการ
ระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
   20. ระดับความส้าเร็จในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระดับ - 5 - - - - ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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