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ส่วนท่ี 3 
 รายงานการเงิน 

 
- รายงานการใชจ้่ายงบประมาณปี 2563 

- เปรยีบเทยีบการใชจ้่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี 
พ.ศ. 2563 

 
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
งบบุคลากร 465,354.00 1.57 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค และค่าอ่ืนๆ 

2,139,500.00 7.22 

งบดำเนินงาน  
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย 

2,224,733.00 7.50 

งบลงทุนที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ 24,825,520.00 83.71 
รวมทั้งสิ้น 29,655,107.00 100.00 

 

 
แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนภูมิที ่2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 
 

 จากการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 กับปีพ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่าศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 มีรายจ่ายงบบุคลากรของปี 2562 อยู่ที่ 309 ,000 บาท ปี 2563 อยู่ที่ 465,354 บาท  
มียอดรายจ่ายเพิ่มขึ้น 156,354 บาท รายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่า
อ่ืนๆ ของปี 2562 อยู่ที่ 3,231,800 บาท ปี 2563 อยู่ท่ี 2,139,500 บาท มียอดรายจ่ายลดลง 1,092,300 
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ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอื่นๆ

งบด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย

งบลงทุน

3
0

9
,0

0
0

3
,2

3
1

,8
0

0

2
,4

8
3

,2
0

0

1
6

,0
0

0

4
6

5
,3

5
4

2
,1

3
9

,5
0

0

2
,2

2
4

,7
3

3

2
4

,8
2

5
,5

2
0

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค และค่าอื่นๆ

งบด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย

งบลงทุน

จ า
นว

น 
(บ

าท
)

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563

ปี 2562 ปี 2563



68 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูภาพรวมของศูนยส์ุขภาพจติที ่5                                                                         
รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

บาท รายจ่ายงบดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายของปี 2562 อยู่ที่ 2 ,483,200 บาท ปี 2563 
อยู่ที ่ 2,224,733 บาท มียอดรายจ่ายลดลง 258 ,467 บาท และรายจ่ายงบลงทุนของปี 2562 อยู่ที่ 
16,000 บาท ปี 2563 อยู่ที่ 24,825,520 บาท มียอดรายจ่ายเพิ่มขึ้น 24,809,520 บาท 

สรุป วิเคราะห์สถานะการเงินในภาพรวมของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สรุปได้ว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มียอดการใช้จ่ายงบประมาณปีพ.ศ. 2562 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 
6,040,000 บาท ปีพ.ศ. 2563 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 29,655,107 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 23,615,107 บาท 
โดยงบที่เพ่ิมขึ้นมาเป็นรายจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 83.71 ของงบรายจ่ายทั้งหมด เพราะศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 5 จะมีการย้ายสำนักงานใหม่บนพื้นที่โล่งว่าง ที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม จำเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคาที่พัก และสิ่งที่จำเป็นอ่ืนๆ คาดว่า
สร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 ส่วนรายจ่ายงบประมาณในด้านอื่นๆ ก็เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงตาม
แผนปฏิบัติการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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สรปุผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสุขภาพตามกลุ่มวยั  

ศนูยส์ุขภาพจิตท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
2.2.1 โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสรมิป้องกนัปัญหาสุขภาพจติตามกลุ่มวยั และ
ระบบบรกิารสุขภาพจติ เขตสุขภาพที ่5 ปีงบประมาณ 2563 
 

  
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
 
วัตถุประสงค์: 
 1.  เพื่อทราบถึงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
และการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไปถ่ายทอดในระดับพ้ืนที่ได้ 
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับพื้นที่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5  
งบประมาณโครงการ: 98,000 บาท 
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ผลการดำเนินงาน:  
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

  

ผลลัพธ์ที่ได้ 
 1.  ได้แนวทางดำเนินงานสุขภาพจิตปีงบประมาณ ๒๕๖3 สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สุขภาพจิตในพื้นที่ 
 2.  มีแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและบูรณาการงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 
  
2.2.2 กลุ่มเดก็ปฐมวยั 

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนและพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและระบบการติดตามดูแล

ต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 5 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 152 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 89.42 ของกลุ่มเป้าหมาย    

2. แบบประเมิน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
 

ร้อยละ 86.93 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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รูปภาพที่ 6 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค:์  
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตสุขภาพที่ 5   
2. เพ่ือพัฒนาระบบดูแลและติดตามเด็กล่าช้าในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและงานสุขภาพจิต จากศูนย์อนามัยที่ 5 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด รพศ./รพท./รพช. ในเขตสุขภาพท่ี 5 จำนวน 173 คน 

งบประมาณโครงการ: 56,140 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80      

 
ผู้เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้ 173 คน มาจริง 
225 คน คิดเป็นร้อยละ มากกว่า 100 

2. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 94.02 
(จากแบบประเมิน 225 ชุด ส่งคืน 161 ชุด) คิด
เป็นร้อยละ 71.55 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้
ได้สร้างสัมพันธ์เครือข่ายในพ้ืนที่ได้พัฒนาระบบดูแลและติดตามเด็กล่าช้า 
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการ

ล่าช้าและทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครอง เขตสุขภาพท่ี 5  
วัตถุประสงค:์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตสุขภาพที่ 5 
2. เพ่ือพัฒนาระบบดูแลและติดตามเด็กล่าช้าในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและงานสุขภาพจิต จากศูนย์อนามัยที่ 5 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด รพศ./รพท./รพช. ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 48 คน 
งบประมาณโครงการ: 81,526 บาท 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80      

 
ผู้เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้ 48 คน มาจริง 63 คน 
คิดเป็นร้อยละมากกว่า 100 

2. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.40 
(จากแบบประเมิน 63 ชุด ส่งคืน 44 ชุด) คิดเป็น
ร้อยละ 70 

3. แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 63 คน มีความรู้เพ่ิมข้ึนทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
เครือข่ายผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ 3 ข้อขึ้นไปร้อยละ 88.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูภาพรวมของศูนยส์ุขภาพจติที ่5                                                                         
รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

กลุ่มวยัเรียน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก 
ที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational Regional 

Operation: HERO) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาการเรียนและปัญหา

พฤติกรรมอารมณ์และการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 
2. เพื่อให้ครูมีทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน และตระหนักถึงความสำคัญของการ

ส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายคุณครูในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 
งบประมาณโครงการ: 92,310 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 
ร้อยละ 99.23 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

2. ประเมินทักษะในการดูแลช่วยเหลือ 
  - ครูทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กดีขึ้น 

จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทั้งหมด 82 คน ครูมีคะแนนดีขึ้นจากเดิม คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
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1. เครือข่ายมีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาการเรียนและปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน และการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนกับระบบบริการสาธารณสุข
รวมไปถึงมีทักษะการจัดการปัญหาพฤติกรรมที่พบในเบื้องต้นได้ 

2. เด็กวัยเรียนที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมมีอาการดีขึ้น 
3. ครูมีทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม

ความฉลาด ทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดาร 

วัตถุประสงค์:  
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง

ปัญหา การเรียนและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 
2. เพื่อให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน และ

ตระหนัก ถึงความสำคัญของการส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย: คุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
งบประมาณโครงการ: 165,282 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 85.65 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

2. ประเมินทักษะในการดูแลช่วยเหลือ 
     - ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีทักษะ
ในการดูแลช่วยเหลือเด็กดีขึ้น 

จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทั้งหมด 29 คน ครูมีคะแนนดีขึ้นจากเดิมคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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ผลลัพธ์ที่ได ้
1. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาการ

เรียนและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน และการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียน
กับระบบบริการสาธารณสุขรวมไปถึงมีทักษะการจัดการปัญหาพฤติกรรมที่พบในเบื้องต้นได้ 

2. เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมมีอาการดีขึ้น 
3. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีทักษะการสื ่อสารกับผู ้ปกครองนักเร ียน 

ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 

กลุ่มวยัรุ่น 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับบุคคลและครอบครัว 

 

ครั้งที่ 1 ณ รพ.สต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

 

 

  

 
ครั้งที่ 2 ณ รพ.สต.คลองโยง 1 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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ครั้งที่ 3 ณ รพ.สต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี
 

 

 

 

 
ครั้งที่ 4 ณ รพ.สต.บ้านดอนโฆ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

 

 

 

 

 
ครั้งที่ 5 ณ รพ.สต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 

 
ครั้งที่ 6 ณ สสอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 7 ณ รพ.สต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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ครั้งที่ 8 ณ รพ.สต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์:  
 1. ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับตัวบุคคลและครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นในชุมชนที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในระดับบุคคลและครอบครัว 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลและครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นในชุมชนพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
งบประมาณโครงการ:  91,100 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 180 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 94.1 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 
 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. มีแนวทางส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. บุคคลและครอบครัวมีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
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2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

วัตถุประสงค์:  
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง

ปัญหา การเรียนและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 
2. เพื ่อวิเคราะห์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ ่นโดยชุมชนมีส่วนร ่วม                    

(TOP MODEL) ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวัยรุ่น อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
3. เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี        
กลุ่มเป้าหมาย: คุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
งบประมาณโครงการ: 14,180 บาท 
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ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 29 คน   
คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 84.34 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

3. มีแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563 

เอกสารแนบ แผนการดำเนินงานวัยรุ่น ตำบล
สิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการของกรมสุขภาพจิต 
2. จำนวนผู้เข้าประชุมและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุม 
3. มีแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เครือข่ายครู นักเรียน) 
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วัตถุประสงค์:  
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาหรือมีพฤติกรรม

เสี่ยง 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้วัยรุ่นในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ ความ

เข้าใจด้านทักษะชีวิตที่ดี สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับวัยรุ่นในโรงเรียน/ชุมชนของตนได้ 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสถานศึกษา เครือข่ายครู นักเรียน 
งบประมาณโครงการ: 59,578 บาท 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 28 คน   
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 90.35 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากิเลน อำเภอไทร -
โยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 59 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 90.35 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. บุคลากรสถานศึกษามีทักษะในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาหรือมีพฤติกรรม
เสี่ยง  

2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีปัญหา
หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง 

3. วัยรุ่นในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจด้านทักษะชีวิตที่ดี 
สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับวัยรุ่นในโรงเรียน/ชุมชนของตนได้ 
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  
ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
วัตถุประสงค์:  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่นอำเภอไทรโยคให้มีทักษะการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มี
ปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง 

2. เพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับตัวบุคคลและครอบครัวที่มีลู กวัยรุ่นในชุมชนที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรในท้องถิ่นอำเภอไทรโยค 
งบประมาณโครงการ: 73,050 บาท 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1.  กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 คน   
คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ 
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 90.78 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. บุคลากรในท้องถิ่นอำเภอไทรโยคให้มีทักษะการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาหรือมี

พฤติกรรมเสี่ยง 
2. บุคคลและครอบครัวที่มีลุกวัยรุ่นในชุมชนที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีภูมิคุ้มกันทางใจ 
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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วัตถุประสงค์:  

1. เพื ่อเยี ่ยมเสริมพลังเครือข่ายรวมไปถึงทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานวัยรุ่นในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพ่ือติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาจากโปรแกรม HERO consultant 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรในท้องถิ่นอำเภอไทรโยค 
งบประมาณโครงการ: 16,060 บาท 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 92.45 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวัยรุ่นในอำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ทราบผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาจากโปรแกรม HERO consultant 
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กลุ่มวยัท างาน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย  
ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือสร้างทักษะการสร้างเสริมอีคิวบุตรหลานให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอีคิวบุตรหลานในผู้สูงอายุ สามารถนำไปใช้

ส่งเสริมอีคิวบุตรหลานครอบครัว และชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน 
งบประมาณโครงการ: 15,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 57 คน     
1. คณะทำงานและวิทยากร 7 คน 
2. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 60 คน     
1. คณะทำงานและวิทยากร 10 คน 
2. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 120  1          

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ ในระดับมากถึงมากที่สุด 
2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการมีความรู้
เพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 95.41 ของผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธ์ที่ได ้
   ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีทักษะในการสร้างเสริมอีคิวบุตรหลาน สามารถเข้าใจและ

นำไปใช้ส ่งเสริมอีค ิวหลานในครอบครัว และชุมชน ให้เต ิบโตใช้ช ีว ิตในสังคมเป็นคนดี  
คนเก่ง และมีความสุข 
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2. โครงการเสริมสร้างพลังใจประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
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วัตถุประสงค์:  
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ 
 2. เพื ่อให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชนมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 จำนวน 8 จังหวัด 
 กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5
ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยผ่านเครือข่ายสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพท่ี 5 
 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างสุขภาพใจในชุมชน เขตสุขภาพท่ี 5 
 กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมเสริมพลังการเสริมสร้างสุขภาพใจในชุมชนเขตสุขภาพท่ี 5  
งบประมาณโครงการ: 203,618 บาท 
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ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 
แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้ 10 ชุด 
 
กิจกรรมที่ 2 
ครั้งที่ 1 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากถึงมากที่สุด 
กิจกรรมที ่3 
ครั้งที่ 1 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 
กิจกรรมที่ 1 
แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้ที่ส่งคืน 10 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 2 
ครั้งที่ 1 
ร้อยละ 97.37 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
รวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด 
ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 95.10 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
รวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด 
กิจกรรมที่ 3 
ครั้งที่ 1 
ร้อยละ 94.74 ของผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด 
ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 97.54 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้
1.  ผู ้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมมีความรู ้ ทักษะ แนวทางในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ชุมชนต้นแบบเสริมสร้างสุขภาพใจในชุมชน (ชุมชนเมือง, ชุมชนชนบท) 
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กลุ่มวยัสูงอายุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและดูแล
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด แห่งละ 1 คน 
 2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 62 อำเภอ แห่งละ 1 คน 
งบประมาณโครงการ:  63,280 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือ

อย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 70 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 62.86 

2. ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ         
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน ตอบแบบสอบถาม  42 
คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 

ร้อยละ 85.22 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ           
พึงพอใจมากถึงมากที่ส ุด (ตามแบบสรุปความพึง
พอใจแนบท้าย) 
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2. โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด        
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย:  

 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด แห่งละ 1 คน 
 2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 62 อำเภอ แห่งละ 1 คน 
งบประมาณโครงการ:  92,990 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้สูงอายุมีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต        
ในสถานการณ์โควิด 2019 (COVID-19) 

2. กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัด  มีจำนวนตอบรับสื่อ 8 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 

รูปภาพที่ 17  สื่อความรู้ในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพัด                                         
เพ่ือเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 5 
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3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุสำหรับญาติ/
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 

 

ที่ทำการหมู่บ้าน ม.4 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนิคม กม.5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกกระเรียน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตะโก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตสำหรับญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด               
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 1. ผู ้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ญาติ/ผู ้ดูแลผู ้สูงอายุ ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 20 คน จำนวน 160 คน 
 2. คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 6 คน 
งบประมาณโครงการ:  101,977 บาท 
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ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

1. ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้สุขภาพจิตสำหรับญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

2. ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและสามารถป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 

3. ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญ ตระหนัก ใส่ใจ ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต 

2.3 งานพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.)  

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พชอ.  

ในพ้ืนที่ต้นแบบอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย  160   คน มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 163 คน คิดเป็นร้อยละ 101.88 

2. ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ         
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
ผู ้เข้าร่วมโครงการ 163 คน ตอบแบบสอบถาม  
160 คน คิดเป็นร้อยละ 98.16 

ร้อยละ 90.76 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ           
พึงพอใจมากถึงมากที่สุด (ตามแบบสรุปความพึง
พอใจแนบท้าย) 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พชอ.  

เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 
 
 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พชอ.  

เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 
 
 

 
เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พชอ. 
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สร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพ่ือให้เกิดระบบงานที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็น พชอ. ในเขตสุขภาพที่ 5 
 2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พชอ. 
 3. เพ่ือจัดทำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในประเด็น พชอ. ของพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
 4. เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
งบประมาณโครงการ:  49,968 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 15 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 113.33 
กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 1) กลุ่มเป้าหมาย 98 คน มีจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
101.02 
กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 2) กลุ่มเป้าหมาย 62 คน มีจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.52 
กิจกรรมที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 15 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 133.34 
กิจกรรมที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย 25 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 112 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ      
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 99.69 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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ผลลัพธ์ที่ได้

1. เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็น พชอ. ในเขตสุขภาพที่ 5 
2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พชอ. 

นำไปสู่การมีแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในประเด็น พชอ. ของพ้ืนที่ เขตสุขภาพท่ี 5 
3. มีแผนการดำเนินงานในพื้นที ่ที ่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. แกนนำชุมชน/ประชาชน/อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หมู่บ้านเขาสิงห์โต 

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้
เกิดพลังอึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5. หมู่บ้านเขาสิงห์โต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลบ่อพลอย และ
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 1) ร้อยละ 99.31 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 2) ร้อยละ 99.21 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
กิจกรรมที่ 3 ร้อยละ 98.42 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
กิจกรรมที่ 4 ร้อยละ 99.62 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม

สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เขตสุขภาพที่ 5 
 

ภาพกิจกรรม การพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ 
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 8 ชุมชน 

  

รพ.สต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านนาผักขวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

รพ.สต. สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
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รพ.สต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วัดรางตันนิลประดิษฐ์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

 

 

 

 

รพ.สต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
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ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ 14 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สสจ. สมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้เกิดพลังอึด ฮึด สู้  ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพื่อให้ชุมชน องค์กรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ
สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 จำนวน 8 จังหวัด 
งบประมาณโครงการ:  72,220 บาท 
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ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

1. ประชาชน ตัวแทนจากองค์กรในชุมชน มี เข้มแข็งทางจิตใจ เกิดพลังอึด ฮึด สู้  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ชุมชน องค์กรในชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ
สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. ประชาชนมีความเข้มแข็งทางใจใน
สถานการณ์ COVID-19 ร้อยละ 80 
 
 
 
 

บุคลากรสาธารณสุข ใน สสจ. สสอ.รพ.สต. ตัวแทน
จากองค์กร ประชาชน/แกนนำชุมชน และอสม มีความ
เข้มแข็งทางใจใน 3 ด้านประกอบด้วย ความทนทาน
ทางอารมณ์ (อึด) ด้านกำลังใจ (ฮึด) และด้านการ
จัดการกับปัญหา (สู ้)ระดับเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ 100 
และมีแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
ให้แก่ตนเอง 

2. ประชาชนที่มีพฤติกรรมดำเนินชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
- Social Distancing ร้อยละ 80 
- สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปพ้ืนที่
แออัดอย่างเป็นประจำ ร้อยละ 80 

ชุมชนมีมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยใน
ชุมชน มีการสื่อสารให้ความรู้ในการดูแล/ป้องกันตัวเอง
และผู้อ่ืน ส่งผลให้ประชาชน/แกนนำชุมชน และอสม.
ในชุมชน มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ร้อยละ 100 สวมหน้ากากอนามัย 
หลีกเลี่ยงการไปพ้ืนที่แออัดอย่างเป็นประจำ ร้อยละ 
100 มีการสร้างชุมชนให้รู้สึกสงบผ่านกระบวนการ
สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างชุมชนให้รู้สึกมี
ความหวัง และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและให้
โอกาส สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ 
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3. โครงการประชุมแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เขตสุขภาพที่ 5 

วัตถุประสงค:์  

 1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการฟื้นฟู
จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
งบประมาณโครงการ:  17,180 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

 
ผลลัพธ์ที่ได้
 1. ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 สามารถดำเนินการตามแผนการ
ฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 70 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ      
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 99.52 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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2.4 งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 

 
วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการฟื้นฟู
จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 (COVID- 19) 

3. เพื ่อเฝ้าระวังและปัญหาสุขภาพจิตสำหรับกลุ ่มเสี ่ยงใน 4 ประเด็น Burn out/Chronic 
Stress/Depression/Suicide 

4. เพ่ือพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
งบประมาณโครงการ:  60,520 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  343  คน  และผู้
เข้าประชุมให้ความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับความรู้และแนวทางการดำเนินงานแนวทางการฟื้นฟูจิตใจ
ระยะที่ 4 ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสุขภาพจิต ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ
สามารถดำรงชีวิตตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

2. จังหวัดราชบุรีมีการจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อนการดูแล
สุขภาพจิต เชิงรุกในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงซ้ำซ้อนกับโครงการ
ของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 จึงบูรณาการร่วมกับของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ใช้งบประมาณของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มเป้าหมายโครงการฯเข้าร่วม
โครงการน้อยกว่าที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจงานเร่งด่วน จึงไม่ได้จัดโครงการตามระยะเวลาที่
กำหนดได้ 
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โครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวสำหรับเครือข่ายส่ือมวลชน  
เขตสุขภาพที่ 5 

 

 
วัตถุประสงค์:  
 1. เพ่ือพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจด้วยพลังอึด ฮึด สู้ และการสร้างวัคซีนครอบครัวด้วย 3 พลัง 
 2. เพ่ือสื่อสารความรู้เรื่องวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว ผ่านสื่อมวลชน 8 จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายสื่อมวลชน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 จาก 8 จังหวัด จังหวัดละ 4 คน 
งบประมาณโครงการ: 392,360 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่าร้อยละ 80 มีคะแนน
ความรู้หลังอบรมมากกว่าร้อยละ 80 
 

จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ร้อยละ 81.25 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีคะแนน
ความรู้หลังอบรมมากกว่าร้อยละ 80   

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังอบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนมากกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม 
 

จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทั้งหมด 48 คนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนมากกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม คิด
เป็นร้อยละ 2.10  
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3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจ 48  คน 
จากทั้งหมด 53 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากที ่ส ุด คิดเป็นร้อยละ 
93.23 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. เครือข่ายสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจด้วยพลังอึด ฮึด สู้ และการ
สร้างวัคซีนครอบครัวด้วย 3 พลัง 

2. เครือข่ายสื่อมวลชนสื่อสารความรู้เรื ่องวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวไปสู่
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 
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โครงการและกิจกรรมท่ีด าเนินการ 

การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA)

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนางานการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) 

 
 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกรมสุขภาพจิต 
โดยศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ให้สามารถดำเนินการรักษาระดับคุณภาพตามเกณฑ์อย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 2. เพื่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 3. เพ่ือให้ความรู้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ทราบถึงแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 20 คน 
งบประมาณโครงการ:  11,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 



 63 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูภาพรวมของศูนยส์ุขภาพจติที ่5                                                                                  

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95.24 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วม
ในก ิ จ ก ร รมอย ่ า งน ้ อ ย ร ้ อ ยล ะ  8 0  ขอ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ร้อยละ 90.25 (15 คน) ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
 1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 
 3. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ และเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F) สำหรับ
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อรักษาระดับคุณภาพตามเกณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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โครงการสร้างเสริมจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
โครงการ  สร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพ่ือสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยการใช้หลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
 3. เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที ่ที ่สำคัญตามแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาลปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 21 คน 
งบประมาณโครงการ:  16,790 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 
100 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ร้อยละ 100 (21 คน) ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

 
ผลลัพธ์ที่ได ้
1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานสำหรับ 
 3. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่สำคัญตามแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
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โครงการอบรมพฒันาสมรรถนะบุคลากร 

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

วัตถุประสงค์: 
 1. เพ่ือให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้พัฒนาสมรรถนะในการทำงานด้านต่างๆ  
 2. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ปัญหา/อุปสรรค การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 21 คน 
งบประมาณโครงการ: 32,422 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 
100 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ร้อยละ 100 (21 คน) ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
 1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้พัฒนาสมรรถนะในการทำงานด้านต่างๆ  
 2. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ได้ว ิเคราะห์กระบวนการทำงาน ปัญหา/อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 




