
หนา้3

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐานเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ (Super Specialist Service : SSS)

เป้าประสงค์ : พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐาน เพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ (SSS)

มิติประสิทธิผล : ผู้ป่วยจิตเวช ท่ีมีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนท่ีได้รับการรักษา มีการเปล่ียนแปลงทางคลินิกท่ีดีข้ึน (ตามเกณฑ์เฉพาะโรค) มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

มิติประสิทธิภาพ : ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน

(3) ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

18 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม
 น

โย
บา

ยก
รม

ปร
ะเ

ด็น

กล
ยุท

ธ์
ยุท

ธศ
าส

ตร์

หน่
วย

งา
น

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

3

กิจกรรม 80,000 0 0 1,000 7,200 26,800 29,000 7,200 4,800 1,000 1,000 1,000 1,000

เป้าฯ

งบฯ

เป้าฯ 8 1 1 1 1 1 1 1 1

งบฯ 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

เป้าฯ 2/80 1/40 1/40

งบฯ 9,600 4,800 4,800

เป้าฯ 2/30 1/15 1/15

งบฯ 12,400 6,200 6,200

เป้าฯ 1/45 1/45

งบฯ 22,000 22,000

เป้าฯ 1/20 1/20

งบ 28,000 28,000

1. โครงการพัฒนาระบบนิติจิตเวชและสุขภาพจิต

ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้อง

ระหว่าง
เป้าฯ/งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงาน

ท่ีปฎิบัติ

คณะกรรมการ
นิติฯ

1.1.1 การประเมินสุขภาพจิต บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิดหนองน  าขุ่น

√ ครั ง คณะกรรมการ
นิติฯ

1.1 โครงการพัฒนาระบบนิติจิตเวชและสุขภาพจิต
ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า

ครั ง/ คน คณะกรรมการ

นิติฯ

1.1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ าจนถึงชุมชน

เขตสุขภาพท่ี 3

√ ครั ง/ คน คณะกรรมการ
นิติฯ

1.1.2 อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิต

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือทัณฑสถานเปิดหนองน  าขุ่น

√

ครั ง/คน คณะกรรมการ

พรบ.

1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช

และผู้ป่วย พรบ.สุขภาพจิต

√ ครั ง/คน คณะกรรมการ

พรบ.

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

พรบ.สุขภาพจิต ในพื นท่ีจ.อุทัยธานี

√



หนา้4

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐานเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ (Super Specialist Service : SSS)

เป้าประสงค์ : พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐาน เพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ (SSS)

มิติประสิทธิผล : ผู้ป่วยจิตเวช ท่ีมีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนท่ีได้รับการรักษา มีการเปล่ียนแปลงทางคลินิกท่ีดีข้ึน (ตามเกณฑ์เฉพาะโรค) มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

มิติประสิทธิภาพ : ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน

(3) ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

18 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม
 น
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ยก
รม
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ะเ

ด็น
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ยุท

ธ์
ยุท
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าส

ตร์

หน่
วย
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น

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้อง

ระหว่าง
เป้าฯ/งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงาน

ท่ีปฎิบัติ

3

กิจกรรม 200,000 0 0 0 20,000 0 30,000 0 150,000 0 0 0 0

เป้าฯ 1/120 1/120

งบฯ 20,000 20,000

เป้าฯ 2/200 2/200

งบฯ 30,000 30,000

เป้าฯ 3/100 3/100

งบฯ 150,000 150,000

2

กิจกรรม 34,000 0 0 0 3,000 7,000 0 1,750 17,500 1,750 0 3,000 0

เป้าฯ 5 1 1 1 1 1

งบฯ 11,250 3,000 1,750 1,750 1,750 3,000

เป้าฯ 2/40 1/20 1/20

งบ 22,750 5,250 17,500   

2.1 ช้ีแจงโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจ
เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

√ คร้ัง/ คน คณะกรรมการ
จิตเวชสูงอายุ

2.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่

สังคมสูงวัย

3. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชสุรา สาร
เสพติด

คร้ัง/ คน คณะกรรมการ
จิตเวชสูงอายุ

2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูง
วัยสมองเส่ือมท่ีมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

ส าหรับผู้ดูแล

√ คร้ัง/ คน คณะกรรมการ
จิตเวชสูงอายุ

2.2 การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย √

ครั ง คณะกรรมการ

ยาเสพติด

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางจิตจากแอลกอฮอล์ (2ระยะ)

√ กิจกรรม คณะกรรมการ

ยาเสพติด

3.1 ติดตามการบ าบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติดท่ีมีความ

เส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)

√



หนา้5

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐานเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ (Super Specialist Service : SSS)

เป้าประสงค์ : พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐาน เพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ (SSS)

มิติประสิทธิผล : ผู้ป่วยจิตเวช ท่ีมีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนท่ีได้รับการรักษา มีการเปล่ียนแปลงทางคลินิกท่ีดีข้ึน (ตามเกณฑ์เฉพาะโรค) มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

มิติประสิทธิภาพ : ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน

(3) ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

18 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม
 น

โย
บา

ยก
รม
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าส

ตร์
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วย
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น

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้อง

ระหว่าง
เป้าฯ/งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงาน

ท่ีปฎิบัติ

10

กิจกรรม 216,000    -       -       -       78,000   65,000   31,000   20,000   5,000    -       11,000   6,000    -       

เป้าฯ 2/70 1/35 1/35

งบฯ 24,000 12,000 12,000

เป้าฯ 2/80 2/80

งบฯ 34,000 34,000

เป้าฯ 3/120 1/40 1/40 1/40

งบฯ 58,000 19,000 19,000 20,000

เป้าฯ 2/100 1/50 1/50

งบฯ 12,000 6,000 6,000

เป้าฯ 1/20 1/20

งบฯ 21,500 21,500

4.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

และผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

ครั ง/ คน กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล

4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชในภาวะวิกฤตและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

√ ครั ง/ คน กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล

4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชฉุกเฉิน

√

ครั ง/ คน คณะกรรมการ
SSS/AHB

4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านการ
พยาบาลยุควิถีชีวิตใหม่(New Normal)

√ ครั ง กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล

4.3 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยSMI-Vใน
ชุมชนน าร่อง จ.นครสวรรค์

√

ครั ง/ คน ศูนย์ส่งต่อ4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูลระบบส่งต่อ

ผู้ป่วย

จิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

√



หนา้6

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐานเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ (Super Specialist Service : SSS)

เป้าประสงค์ : พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการตามมาตรฐาน เพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ (SSS)

มิติประสิทธิผล : ผู้ป่วยจิตเวช ท่ีมีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนท่ีได้รับการรักษา มีการเปล่ียนแปลงทางคลินิกท่ีดีข้ึน (ตามเกณฑ์เฉพาะโรค) มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

มิติประสิทธิภาพ : ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน

(3) ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

18 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม
 น

โย
บา

ยก
รม

ปร
ะเ

ด็น

กล
ยุท

ธ์
ยุท

ธศ
าส

ตร์

หน่
วย

งา
น

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้อง

ระหว่าง
เป้าฯ/งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงาน

ท่ีปฎิบัติ

กิจกรรม เป้าฯ 3/110

งบฯ 16,500 0 0 0 10,500 0 0 0 0 0 6,000 0 0

 ระยะท่ี 1 ศึกษาสถานการณ์และก าหนดกิจกรรม เป้าฯ 1/30 1/30

งบฯ 6,000 6,000

ระยะท่ี 2 ประชุมชี แจงเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ เป้าฯ 1/50 1/50

งบฯ 4,500 4,500

ระยะท่ี 3 ประเมินผลโปรแกรมฯ เป้าฯ 1/30 1/30

งบฯ 6,000 6,000

เป้าฯ 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

งบฯ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

เป้าฯ 1/120 1/120

งบฯ 10,000 10,000

เป้าฯ 1/120 1/120

งบฯ 10,000 10,000

เป้าฯ 1/120 1/120

งบฯ 10,000 10,000

530,000 0 0 1,000 108,200 98,800 90,000 28,950 177,300 2,750 12,000 10,000 1,000 0
100.00

ครั ง/ คน คณะกรรมการ
PCT

ครั ง/ คน คณะกรรมการ
PCT

ครั ง/ คน คณะกรรมการ

PCT

4.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโปรแกรม

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน

√ คณะกรรมการ

PCT

ครั ง กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล

4.8 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฟ้ืนฟูกายใจผู้ป่วยในจิต
เวช

√ ครั ง/ คน กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล

4.7 กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วย
กิจกรรมการเกษตร

√

รวมเงิน
เปรียบเทียบรายไตรมาส 0.19 56.04 39.43 4.34

ครั ง/ คน กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล

4.10 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและสืบสานประเพณี

สงกรานต์ผู้ป่วยนอก

√ ครั ง/ คน กลุ่มภารกิจ

การพยาบาล

4.9 กิจกรรมส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ผู้ป่วยในจิตเวช

√



หนา้3

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามเพ่ือให้เครือข่ายเขตสุขภาพท่ี ๓ สามารถด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ (Area Health Board : AHB)

เป้าประสงค์ : ผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 3 มีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของเครือข่ายสุขภาพท่ี 3 ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ขององค์กรในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

มิติประสิทธิภาพ : องค์กรสามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามเครือข่ายสุขภาพท่ี 3 ให้สามารถด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ

(3) ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

20 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม

 น
โย

บา
ยก

รม

ปร
ะเ

ด็น

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กล
ยุท

ธ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

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

กิจกรรม 8 585,000 0 0 64,056 52,220 133,920 53,920 61,660 65,912 65,912 87,400 0 0

เป้าฯ 1/23 1/23

งบ 34,500 34,500

เป้าฯ 4/196 2/98 2/98

งบ 107,840 53,920 53,920

เป้าฯ 1/89 1/89

งบ 52,660 52,660

เป้าฯ 1/92 1/92

งบ 80,000 80,000

เป้าฯ 1/69 1/69

งบ 52,220 52,220

6 เป้าฯ 5/240 1/48 2/96 2/96 AHB

งบ 147,780 29,556 59,112 59,112

7 เป้าฯ 1/80 1/80 AHB

งบ 71,600 71,600

เป้าฯ 5 1 1 1 2 AHB

งบ 38,400 9,000 6,800 6,800 15,800

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้องระหว่าง

โครงการ/กิจกรรม กับ

เป้าฯ/

งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงาน

ท่ีปฎิบัติ

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช 
เขตสุขภาพท่ี 3

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี แจงการด าเนินงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช/วิกฤตสุขภาพจิต/และการ
ด าเนินงานฟ้ืนฟูผู้พิการ

√
ครั ง/คน AHB

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการการดูแลผู้ป่วย
โรคจิตเภท “ท าดีแล้วให้ดีย่ิงขึ น”

√
ครั ง/คน AHB

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ปัญหาและด าเนินงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช คลินิกหมอครอบครัว (Primary 
Care Unit)

√

ครั ง/คน

3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การเข้าถึงบริการการดูแลผู้ป่วย
โรคจิตเภท “ท าดีแล้วให้ดีย่ิงขึ น”

√

5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยวิกฤติสุขภาพจิตและ
จิตเวช “หัวใจเสริมใยเหล็ก”ในเขตสุขภาพท่ี 3

√
ครั ง/คน AHB

ครั ง/คน AHB

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังใจในการดูแลสุขภาพจิตใน
ชุมชนเพ่ือรับมือสถานการณ์วิกฤติ

√
ครั ง/คน

AHB

พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิต
เวชเพ่ือป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย
ในเขตสุขภาพท่ี 3

√

ครั ง/คน

8 โครงการนิเทศเฉพาะกิจระบบสุขภาพจิต จิตเวชและสาร
เสพติด (Service plan) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 
2564

√
จังหวัด



หนา้4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามเพ่ือให้เครือข่ายเขตสุขภาพท่ี ๓ สามารถด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ (Area Health Board : AHB)

เป้าประสงค์ : ผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 3 มีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของเครือข่ายสุขภาพท่ี 3 ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ขององค์กรในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

มิติประสิทธิภาพ : องค์กรสามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามเครือข่ายสุขภาพท่ี 3 ให้สามารถด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ

(3) ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

20 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม

 น
โย

บา
ยก

รม

ปร
ะเ

ด็น

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กล
ยุท

ธ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้องระหว่าง

โครงการ/กิจกรรม กับ

เป้าฯ/

งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงาน

ท่ีปฎิบัติ

กิจกรรม 1 100,000 0 0 0 0 0 0 59,840 40,160 0 0 0

เป้าฯ 2/192 1/120 1/72

งบ 100,000 59,840 40,160

กิจกรรม 3 261,640 0 0 0 107,180 90,300 0 30,400 16,880 0 0 16,880 0

เป้าฯ 2/210 1/105 1/105

งบ 180,600 90,300 90,300

เป้าฯ 1/50 1/50

งบ 30,400 30,400

เป้าฯ 3/12 1/4 1/4 1/4

งบ 50,640 16,880 16,880 16,880

2. โครงการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขด้านการฟ้ืนฟูจิตใจผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต

√

ครั ง/คน AHB

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและ

3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในการใช้เคร่ืองมือ TEDA4Iเขตสุขภาพท่ี3
ปีงบประมาณ2564

√
ครั ง/คน

คกก.จิตเวช
เด็กและวัยรุ่น

3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์

√
ครั ง/คน

คกก.จิตเวช
เด็กและวัยรุ่น

ครั ง/คน
คกก.จิตเวช

เด็กและวัยรุ่น

3.3 โครงการทศวรรษสมาธิสั น (พื นทีน าร่อง) บูรณาการ การ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียงต่อระดับ
สติปัญญาต่ ากว่ามาตราฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก

และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 3
 ปีงบประมาณ 2563

√



หนา้5

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามเพ่ือให้เครือข่ายเขตสุขภาพท่ี ๓ สามารถด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ (Area Health Board : AHB)

เป้าประสงค์ : ผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 3 มีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของเครือข่ายสุขภาพท่ี 3 ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ขององค์กรในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

มิติประสิทธิภาพ : องค์กรสามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามเครือข่ายสุขภาพท่ี 3 ให้สามารถด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ

(3) ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

20 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม

 น
โย

บา
ยก

รม

ปร
ะเ

ด็น

ยุท
ธศ

าส
ตร์

กล
ยุท

ธ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้องระหว่าง

โครงการ/กิจกรรม กับ

เป้าฯ/

งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงาน

ท่ีปฎิบัติ

กิจกรรม 2 180,000 0 0 25,000 50,000 35,000 0 70,000 0 0 0 0 0

เป้าฯ 1/30 1/30

งบ 70,000 70,000

เป้าฯ 3/1580 1/400 1/680 1/500

งบ 110,000 25,000 50,000 35,000

กิจกรรม 6 130,000 0 0 0 38,800 63,050 14,000 0 0 4,150 10,000 0 0

เป้าฯ 1/55 1/55

งบ 63,050 63,050

เป้าฯ 1/45 1/45

งบ 26,000 26,000

เป้าฯ 1/14 1/14

งบ 4,150 4,150

เป้าฯ 1/18 1/18

งบ 12,800 12,800

เป้าฯ 1/33 1/33

งบ 14,000 14,000

เป้าฯ 1/18 1/18

งบ 10,000 10,000

1,256,640 -       -       89,056   248,200 322,270 67,920   162,060 142,632 110,222 97,400   16,880   -       1,256,640     
100.00

4. จิตวิทยา

4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิกใน
การเยียวยาบาดแผลทางใจ "Trauma informed care 
and intervention"

√

ครั ง/คน

5. สังคมสงเคราะห์

5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
เครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ในเขตสุขภาพท่ี 3

จิตวิทยา

4.2 โครงการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์เด็กไทย ชั นประถมศึกษาปีท่ี1และปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องประจ าปี 2564 เขตสุขภาพท่ี 3

√
ครั ง/คน จิตวิทยา

√
ครั ง/คน สังคมสงเคราะห์

5.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชบ้านวิถีใหม่ Half 
way house ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงวังทอง

√
ครั ง/คน สังคมสงเคราะห์

5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบชมรมผู้พิการทางจิตใจ 
หรือพฤติกรรม สู่การรับรองมาตรฐาน

√
ครั ง/คน สังคมสงเคราะห์

5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิต
เวชในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว

√
ครั ง/คน สังคมสงเคราะห์

5.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดรูปแบบ แนวทางฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานท าของผู้พิการ
ทางจิตใจและพฤติกรรม

√
ครั ง/คน สังคมสงเคราะห์

ครั ง/คน สังคมสงเคราะห์

รวมเงิน
เปรียบเทียบรายไตรมาส 7.09 50.80 33.02 9.09

5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิต
เวชในนิคมสร้างตนเองตากฟ้า

√



หนา้3

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ผลิตนวัตกรรม และเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพท่ี 3 พัฒนาด้านวิชาการ กระบวนการวิจัย และการพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Academic Center : AC, วิชาการ/ วิจัย,  HA, KM/LO)

เป้าประสงค์ : พัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพ่ือเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพท่ี ๓ และมีการธ ารงรักษาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ภายใต้การจัดการความรู้(KM) และการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

มิติประสิทธิภาพ : หน่วยงานสามารถผลิตนวัตกรรม/ผลงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน  บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและเครือข่าย

มิติประสิทธิผล : นวัตกรรม/ผลงานวิชาการท่ีหน่วยงานผลิตได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับเขต/ชาติ/นานาชาติ

มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีได้รับการสนับสนุนให้พัฒนานวัตกรรม/ผลงานวิชาการ

(3)ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

** งบประมาณเงินบ ารุง 11 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม
 น

โย
บา

ยก
รม

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์

กล
ยุท

ธ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

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

เป้าฯ 1/95 1/97 1/95

งบฯ 20,810 20,810

เป้าฯ 1/40 1/40

งบฯ 5,200 5,200

เป้าฯ 1/40 1/40

งบฯ 5,200 5,200

เป้าฯ 1/25 1/25

งบฯ 3,250 3,250

เป้าฯ 1/60 1/60 เภสัชกรรม

งบฯ 10,000 10,000

เป้าฯ 1/200 1/200 พัฒนาวิชาการ

งบฯ 20,000 20,000

เป้าฯ 1/200 1/200 พัฒนาวิชาการ

งบฯ 20,000 20,000

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

เป้าฯ/   
งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงานท่ี

ปฎิบัติ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะเก่ียวกับการป้องกันและควบคุม
การติดเชื อ
ในโรงพยาบาล

√

ครั ง/คน IC

ครั ง/คน RM

3 โครงการสรุปผลการด าเนินงานระบบบริหาร
ความเส่ียงปี 2564

√
ครั ง/คน RM

2 โครงการชี แจงการด าเนินงานระบบบริหาร

ความเส่ียงปี 2564

√

ครั ง/คน
กลุ่มการ
พยาบาล

5 โครงการพัฒนาความรู้ด้านยาจิตเวชแก่บุคลากร
ในเขตสุขภาพจิตท่ี3

√
ครั ง/คน

4  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาองค์ความรู้
ทางคลินิกในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

√

ครั ง/คน

7 โครงการวันโรคจิตเภท √
ครั ง/คน

6 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ √



หนา้4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ผลิตนวัตกรรม และเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพท่ี 3 พัฒนาด้านวิชาการ กระบวนการวิจัย และการพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Academic Center : AC, วิชาการ/ วิจัย,  HA, KM/LO)

เป้าประสงค์ : พัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพ่ือเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพท่ี ๓ และมีการธ ารงรักษาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ภายใต้การจัดการความรู้(KM) และการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

มิติประสิทธิภาพ : หน่วยงานสามารถผลิตนวัตกรรม/ผลงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน  บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและเครือข่าย

มิติประสิทธิผล : นวัตกรรม/ผลงานวิชาการท่ีหน่วยงานผลิตได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับเขต/ชาติ/นานาชาติ

มิติคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีได้รับการสนับสนุนให้พัฒนานวัตกรรม/ผลงานวิชาการ

(3)ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

** งบประมาณเงินบ ารุง 11 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม
 น

โย
บา

ยก
รม

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร์

กล
ยุท

ธ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

เป้าฯ/   
งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงานท่ี

ปฎิบัติ

เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 พัฒนาวิชาการ

งบฯ 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

เป้าฯ 1/100 1/100

งบฯ 42,600 42,600

เป้าฯ 2/150 1/75 1/75

งบฯ 20,000 10,000 10,000
เป้าฯ 1/50 1/50

งบฯ 13,700 13,700
190,760 2,500 43,310 58,800 17,700 2,500 2,500 2,500 12,500 2,500 35,750 7,700 2,500 190,760

100.00

ครั ง/คน

9 โครงการการรับเย่ียมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังใน
ระยะ 

6 เดือน หลังการรับรอง

√
ครั ง/คน

8 โครงการรณรงค์สุขภาพจิตประจ าเดือน √

HA

10 มหกรรมคุณภาพ (CQI) √
ครั ง/คน HA

ครั ง/คน HA

รวมเงินบ ารุง
เปรียบเทียบรายไตรมาส 54.84 11.90 9.17 24.09

11 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (CQI)

√



หนา้3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Central Office : CO, PMQA)

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารองค์กรด าเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ท่ีกรมสุขภาพจิตก าหนด

ประสิทธิผล : คณะกรรมการบริหารองค์กรสามารถด าเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ท่ีกรมสุขภาพจิตก าหนด

คุณภาพ : บุคลากรมีความสุขและความผูกพันองค์กร

ประสิทธิภาพ : ระบบบริหารองค์กรมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

(3)ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

** งบประมาณเงินบ ารุง 14 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม
 น

โย
บา

ยก
รม

ปร
ะเด็

น

กล
ยุท

ธ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

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

เป้าฯ 1/57 1/57

งบฯ 52,800 52,800

เป้าฯ 1/50 1/50

งบฯ 14,000 14,000

เป้าฯ 1/163 1/163

งบฯ 78,130 78,130

เป้าฯ 1/163 1/163

งบฯ 78,130 78,130

เป้าฯ 1 1

งบฯ 35,000 35,000

เป้าฯ 1 1

งบฯ 25,000 25,000

เป้าฯ 2/163 1/81 1/82

งบฯ 450,000 225,000 225,000

เป้าฯ 1/163 1/163

งบฯ 85,000 85,000

เป้าฯ 1 1

งบฯ 100,000 100,000

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ/กิจกรรม กับ
เป้าฯ/   

งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงานท่ี

ปฎิบัติ

1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรประจ าปี 

2564

√ ครั ง/คน คก.เสริมสร้าง

ความสุข

ครั ง/คน คก.เสริมสร้าง

ความสุข

3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้วย

การออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ

√ ครั ง/คน คก.เสริมสร้าง

ความสุข

2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพหลังการตรวจสุขภาพ √

ครั ง/คน คก.เสริมสร้าง

ความสุข

5 โครงการกีฬาสาธารณสุขนครสวรรค์ √ ครั ง
คก.กีฬา

4 โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้วยการท างาน

เป็นทีม

√

ครั ง คก.เสริมสร้าง

ความสุข

7 โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการท างานเป็นทีม

 (OD)

√ ครั ง/คน คก.เสริมสร้าง

ความสุข

6 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวผูกผัน √

ครั ง/คน
คก.เสริมสร้าง

ความสุข

9 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

ประจ าปี

√ ครั ง
ก.แผนงาน

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ

กายและใส่ใจสุขภาพจิตบุคลากรสูงอายุเพ่ือ

เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

√



หนา้4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Central Office : CO, PMQA)

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารองค์กรด าเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ท่ีกรมสุขภาพจิตก าหนด

ประสิทธิผล : คณะกรรมการบริหารองค์กรสามารถด าเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ท่ีกรมสุขภาพจิตก าหนด

คุณภาพ : บุคลากรมีความสุขและความผูกพันองค์กร

ประสิทธิภาพ : ระบบบริหารองค์กรมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

(3)ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

** งบประมาณเงินบ ารุง 14 กิจกรรม แบบ บร.2

(6)หน่วยนับ (7)รวม
 น

โย
บา

ยก
รม

ปร
ะเด็

น

กล
ยุท

ธ์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

หน่
วย

งา
น

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม

(5)ความสอดคล้องระหว่าง 

โครงการ/กิจกรรม กับ
เป้าฯ/   

งบฯ

(8)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน
(9)หน่วยงานท่ี

ปฎิบัติ

เป้าฯ 1/50 1/50

งบฯ 7,000 7,000

เป้าฯ 1/2/40 1/2/40

งบฯ 33,280 33,280

เป้าฯ 1/40 1/40

งบฯ 28,000 28,000

เป้าฯ 1 1

งบฯ 30,000 30,000

งบฯ 1 1

เป้าฯ 60,000 60,000

1,076,340 0 0 95,000 241,060 30,000 33,280 42,000 225,000 0 325,000 0 85,000 1,076,340
100.00

ครั ง/คน ก.การเงินและ

พัสดุ

11 โครงการอบรมความรู้เร่ืองการเขียนหนังสือ

ราชการ

√ ครั ง/วัน/

คน
ก.บริหารท่ัวไป

10 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับระเบียบการเงิน √

ครั ง/คน
ก.บริหารท่ัวไป

13 โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย √ ครั ง
ก.บริหารท่ัวไป

12 โครการอบรม เร่ือง การใช้งานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์

√

ครั ง
ก.บริหารท่ัวไป

รวมเงินบ ารุง
เปรียบเทียบรายไตรมาส 8.83 28.28 24.81 38.09

14 โครงการจัดท า Master Plan รพ.จิตเวช

นครสวรรค์ฯ

√


