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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานที่ 1 ชื่อกระบวนงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของกรมสุขภาพจิต
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานและนําเครื่องมือไปใช้ในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานในหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น แนวทางเดี ย วกั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ต่อไป
2. ขอบเขต
ครอบคลุ ม กิ จ กรรมการรายงานผลดํ า เนิ น งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ สํ า คั ญ ของกรมสุ ข ภาพจิ ต
(โครงการปกติ/วิจัย โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต การสํารวจความพึงพอใจต่อการ
อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต การสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ การสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนางานสุขภาพจิต)
3. คําจํากัดความ
(1) ชื่อหน่วยงาน หมายถึง ชื่อหน่วยงานที่รายงานผลการดําเนินงาน
(2) วันเดือนปีที่รายงาน หมายถึง วันเดือนปีที่จัดทํารายงาน
(3) ประจําเดือน หมายถึง ผลงานของเดือนที่....(ระบุเดือน.....)
(4) ประจําไตรมาสที่ หมายถึง ผลงานของไตรมาสที่....(ระบุเดือน.....ถึงเดือน......)
(5) แผนงาน หมายถึง แผนงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดําเนินงานของกรม
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ …..
(6) ผลผลิตที่ หมายถึง ผลผลิตที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดําเนินงานของ กรม
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ …..
(7) กิ จ กรรมหลั ก หมายถึ ง กิ จ กรรมหลั ก ที่ ป รากฏในแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ …..
(8) โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการและกิจกรรมที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผล
การดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ …..
(9) หน่ ว ยนั บ หมายถึง หน่ ว ยนั บ ตามที่ กํา หนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนติ ด ตามผลการ
ดํา เนิ น งานของกรมสุ ข ภาพจิ ต ปี ง บประมาณ …..
(10)แผน/ผล หมายถึง
เป้ า หมายของโครงการ/กิ จ กรรมที่ สํา คั ญ ตามที่ กํา หนดไว้ ใ น
แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานของกรมสุ ข ภาพจิ ต ปี ง บประมาณ ….. และข้ อ มู ล
ผลการดํา เนิ น งาน ตามที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
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(11) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ หมายถึง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน
ตามแผนใน แต่ละไตรมาส
(12) ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ หมายถึง ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในแต่
ละไตรมาส
(13) ผู้รายงาน หมายถึง ชื่อผู้รับผิดชอบรายงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้คําตอบได้เมื่อมีข้อสงสัย
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
สํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพจิ ต ทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดแนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต และสรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในภาพรวม
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมสุ ข ภาพจิ ต ทุ ก แห่ ง ทํ า หน้ า ที่ จั ด ส่ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ
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5. Work Flow กระบวนงาน
ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
1. - จัดทําแนวทางการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
กรมสุขภาพจิต
- แจ้งเวียนแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กรมสุขภาพจิตให้หน่วยงานใน สังกัดกรม
สุขภาพจิต
2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง
ที่กําหนด
3. ติดตามรวบรวมและตรวจสอบ รายงานผล
การดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต
4. พิจารณาความถูกต้องของรายงานผล
การดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต
5. - วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
กรมสุขภาพจิต
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนติดตาม
ผลการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต
6. นําเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนติดตาม
ผลการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิตต่อ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
7. อธิบดีฯ พิจารณา/เห็นชอบรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผน
ติดตามผลการดําเนินงาน
8. ส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผล
การดําเนินงานของกรมสุขภาพจิตให้
หน่วยงานในสังกัดกรมฯ รับทราบทุก ไตร
มาสเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของหน่วยงานในการปรับปรุง
การดําเนินงานต่อไป

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/กลุม่ /ฝ่าย)

3 วัน

กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและ
งบประมาณ
สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

5 วัน

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ

6 วัน

กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและ
งบประมาณ
สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและ
งบประมาณ
สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและ
งบประมาณ
สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

12 วัน

1 วัน

กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและ
งบประมาณ
สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

1 วัน

กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและ
งบประมาณ
สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
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6. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
6.1 กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจัดทําแนวทางการติดตาม
และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ กรมสุ ข ภาพจิ ต และแจ้ ง เวี ย นแนวทางการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิตให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
6.2 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด
6.3 กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตติดตามรวบรวมและ
ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
6.4 กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตพิจารณาความถูกต้อง
ของรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
6.5 กลุ่ ม พั ฒ นาระบบแผนงานและงบประมาณ สํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพจิ ต วิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต
และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต
6.6 กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตนําเสนอรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดํ าเนิ นงานของกรมสุขภาพจิตแก่
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
6.7 อธิบดีฯ พิจารณา/เห็นชอบรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผล
การดําเนินงาน
6.8 กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตส่งรายงานสรุปผลการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกรมสุ ข ภาพจิ ต ให้
หน่วยงานในสังกัดกรมฯ รับทราบทุก ไตรมาส และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
หน่วยงานในการปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป
7. ข้อกําหนดการให้บริการ
7.1 เอกสาร/หลักฐานที่ผู้รับบริการต้องใช้ในการขอรับบริการจากสํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง
- แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญ ของกรมสุขภาพจิต
(โครงการปกติ/วิจัย) ปีงบประมาณ .....
- แบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการดํ า เนิ น งานสุ ข ภาพจิ ต .
ปีงบประมาณ .....
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของ
กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ .....
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต.ปีงบประมาณ . . .
- แบบสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ .....
- แบบสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์.ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
ทั้งนี้ การบริการที่สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจะดําเนินการให้ในเบื้องต้นก่อนถึงวันที่กําหนดส่ง
รายงาน ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงาน
7.2 ค่าธรรมเนียม
- ไม่มี 6

8. ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงาน
8.1 ร้อยละ 80 ของผลการดําเนินงานตามกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน
8.2 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานส่งรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
9. ระบบติดตามประเมินผล
9.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญของกรมสุขภาพจิต (โครงการปกติ/
วิจัย) ปีงบประมาณ ..... ติดตามทุกไตรมาส
9.2 แบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการดํ า เนิ น งานสุ ข ภาพจิ ต
ปีงบประมาณ ..... (เฉพาะโครงการขับเคลื่อนฯ ) ติดตามทุกเดือน
9.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรม
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ .....
9.3.1 สําหรับช่องทางการอบรม/การสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามภายใน 1 เดือน
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ให้หน่วยงานในสังกัดกรมที่มีกิจกรรมดังกล่าวจัดทํารายงานผลดังนี้
9.3.2 สําหรับช่องทางการรณรงค์/เผยแพร่ ติดตามภายใน 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
9.4 แบบสอบถาม/แบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ .....
ติดตามภายใน 4 เดือนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
9.5 แบบสอบถาม/แบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานสุขภาพจิต ติดตามภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. .....
10. เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจําปีงบประมาณ
2559
11. แบบฟอร์มที่ใช้
11.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญ ของกรมสุขภาพจิต (โครงการปกติ/วิจัย)
ปีงบประมาณ .....
11.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต. ปีงบประมาณ .....
11.3 สรุปผลความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรม
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ .....
11.4 สรุปผลความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต.ปีงบประมาณ .....
11.5 สรุปผลการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559
12. ช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ
12.1 จดหมายทางไปรษณีย์
ที่อยู่ สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
12.2 โทรศัพท์ 02 590 8133
12.3 โทรสาร 02 149 5524
12.4 Facebook : สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
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12.5 กล่องรับฟังข้อคิดเห็น ที่ตั้งอยู่หน้าสํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
12.6 ติดต่อด้วยตนเองที่สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ตึกกรมสุขภาพจิต
12.7 E-mail : Pbsd.mhs5@gmail.com
12.8 เว็บไซต์ : www.plan.dmd.go.th
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ภาคผนวก
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ภภาคผนวก 1 เออกสารอ้างอิง

แนววทางการติติดตามมและะประเเมินผล
การรดําเนินินงาานของงกรมมสุขภาาพจิต
ประจจําปีงบประ
ง ะมาณ
ณ 25559

สํานักยุทธศศาสตร์สขภาพจิ
ขุ
ต
ธันวาคคม 25588

100

คํานํา
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 9 นั บ ว่ า เ ป็ น ปี สุ ดท้ า ย ข อ ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก ร ม สุ ข ภา พจิ ต
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรมสุขภาพจิตได้มีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการดําเนินงานด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและ
ระดั บ กระทรวง ตลอดจนสถานการณ์ แ วดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง ดั ง นี้ 1) การพั ฒนาสุ ขภาพจิ ตตามกลุ่ มวั ย
2) สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต 3) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาล 4) พัฒนาความเป็นเลิศทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิต
เพื่อ ให้ผู้บริหารของกรมสุ ขภาพจิตรั บทราบข้อมูล สถานการณ์ดําเนินงานเพื่อ ใช้ในการบริ หารและเร่งรัด
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และนโยบายสําคัญ จึงกําหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของกรมสุ ข ภาพจิ ต ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลของหน่ ว ยงานระดั บ ชาติ แ ละระดั บ กระทรวง ตลอดจนระบบงบประมาณแบบมุ่ งเน้ นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งการนํานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายนั้นจําเป็นต้องมี กระบวนการ
ติดตามและประเมินผลที่สามารถแสดงผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ใ นทุก ระดับ รวมทั้ง แสดงให้เ ห็น ถึง ปัจ จัย
และเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน
กรมสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ได้ จั ด ทํ า แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
กรมสุขภาพจิต ประจําปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนําไปใช้เป็นแนวทางและนําเครื่องมือ
ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในหน่วยงานในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
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สวนที่ 1
 ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

กรมสุขภาพจิต


ผังระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน สุขภาพจิตของ กรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ
2559
 รายละเอียดการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของกรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2559
 ตารางสรุปการจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน
ของกรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2559
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ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกรมสุขภาพจิต
ในปีงบประมาณ 2559 นับเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555– 2559) และในช่ ว ง 2 ปี ห ลั ง ของแผนฯ
กรมสุขภาพจิตได้มีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการดําเนินงาน
ด้ านสุ ข ภาพทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ กระทรวง ตลอดจนสถานการณ์ แ วดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง ดั ง นี้
1) การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 2) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต 3) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาล 4) พัฒนาความเป็นเลิศทางการบริการและ
วิชาการด้านสุขภาพจิต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของแผนบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์งบประมาณ
ของกรมสุข ภาพจิ ต ดั ง นั้ น การที่ จ ะบรรลุถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานจึง ต้ อ งมี ก ลไกใน
การขั บเคลื่ อนโดยมี ระบบการติ ดตามและประเมิ นผลที่ มี ประสิ ทธิ ภาพที่ สามารถสะท้ อนถึ งผลสํ าเร็ จในทุ กระดั บได้
อันจะนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหรือการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย
กรมสุขภาพจิตได้กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้มีความสอดคล้อง
และเชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลของหน่ ว ยงานระดั บ ชาติ แ ละระดั บ กระทรวง
โดยยึ ด เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายสํ า คั ญ ตลอดจนระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง การนํ า นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมายนั้ น จํ า เป็ น ต้ อ ง
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่สามารถแสดงผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ในทุกระดับ รวมทั้งแสดงให้เห็น
ถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน จึงมีการจัดทําเครื่องมือสําหรับการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อบูรณาการงานติดตามและประเมินผลของกรมโดยเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ส่งผลถึงประชาชน ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงปัญ หาอุป สรรคที่ส่ง ผลกระทบต่อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือการทบทวนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมกรมสุขภาพจิตให้มีความเหมาะสมต่อไป
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสําเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ที่แสดงให้เห็ นถึงการนํายุ ทธศาสตร์ไปพิจารณาให้มีการดําเนิ นการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ในรูปแบบของ
โครงการและกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์ของกรม และส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายการให้บริการระดับกรม
ระดับกระทรวง และระดั บ ชาติต ามลํา ดับ โดยมีร ายละเอีย ดตามผัง ระบบการติ ด ตามและประเมิน ผล
การดําเนิ นงานสุ ขภาพจิ ตของกรมสุ ขภาพจิตดังต่อไปนี้
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ผังระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพจิต
ของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
การบริหาร
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดคํารับรอง

ตัวชี้วัดการนิเทศงานกรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
สยส.
การถ่าย
ระดับ/
ดําเนินงาน
การติดตาม
ผลการ
ดําเนินงาน

การรายงาน
ความก้าวหน้า
ผลการ
ดําเนินงาน

การประเมินผล
การดําเนินงาน
ระยะ 1 ปี

การประเมินผล
การดําเนินงาน
ระยะครึ่งแผน /
สิ้นแผน

ตัวชี้วัดนโยบายกรมสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดภารกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดนโยบายกรมฯ
คทง.ขับเคลื่อนนโยบายฯ (สพส.สบบส. เลขาฯ)

ตัวชี้วัดคํารับรอง
ที่ผลักดันงานในพื้นที่ฯ
หน่วยงาน PM / หน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดนิเทศงาน
ศูนย์ฯ + รพ.

ฐานข้อมูล (3,6,9,12,เดือน) : Data Center
รวบรวม / สรุปผล
จากรายงาน 3,6,9,12 เดือน

รวบรวบ / สรุปผล
จากรายงาน 6,12 เดือน

สยส. (ธค.,มีค.,มิย.,กย.)

กพร. (เมย.,ตค.)

ประชุมรายงานต่อ คกก.
ขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์
สยส.
(ต.ค,กพ.,กค.)

ผลักดัน : ศูนย์
สจ. + รพจ.
(Operate)
สนับสนุนวิชาการ
ผู้แทนกรม
(Facilitate)
ศูนย์ + รพ. = 2
ผู้แทนกรม
กํากับ ติดตาม ให้
เป็นไปตาม
นโยบาย
มาตรฐาน :

(Regulate)

สรุป วิเคราะห์ ประเมินผลความก้าวหน้า + ผลการดําเนินงาน
สยส.

ผลการดําเนินงานประจําปี
สยส.

ผลการสํารวจ / ประเมินการ
ดําเนินงาน
ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษาภายนอก
สยส.
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รายละเอียดการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
ในปีงบประมาณ 2559 กรมสุขภาพจิตได้กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ใน
การวางแผนการดําเนินงาน การติดตาม กํากั บการดําเนินงาน และสํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการในภาพรวมของกรมสุขภาพจิตโดยขออนุมัติจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อให้การติดตาม กํากับ
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทําแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
กรมสุขภาพจิต ประจําปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยใช้ระบบการรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม กํากับ
และประเมินผล ที่มีแบบฟอร์มรายงานดังนี้
1. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญของกรมสุขภาพจิต (โครงการปกติ/วิจัย)
ปีงบประมาณ 2559
2. แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
3. แบบสอบถาม/แบบสรุป ผลความพึง พอใจต่อ การอบรม /สัม มนา /ประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก าร
ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
3.1 สําหรับช่องทางการอบรม/การสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3.2 สําหรับช่องทางการรณรงค์/เผยแพร่
4. แบบสอบถาม/แบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559
5. แบบสอบถาม/แบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
งานสุขภาพจิต รายละเอียดตามตารางสรุปการจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานกรมสุขภาพจิต และแบบฟอร์มรายงานพร้อม
คําอธิบาย ดังต่อไปนี้
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ตารางสรุปการจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงาน
ระยะเวลาการจัดส่ง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ลําดับ
ที่
1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญของ
กรมสุขภาพจิต (โครงการปกติ/วิจัย) ปีงบประมาณ 2559

2

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการ
ดําเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
(เฉพาะโครงการขับเคลื่อนฯ 17 โครงการ และมีรายละเอียด
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังแนบท้ายนี้)

- ทุกไตรมาส ตัดยอด
วันสิ้นเดือน (30,31)
ส่งภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไปของ
ไตรมาส (ไตรมาส 1
วันที่ 5 มกราคม 2559,
ไตรมาส 2 วันที่ 5
เมษายน 2559, ไตรมาส 3
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559,
ไตรมาส 4 วันที่ 5 ตุลาคม
2559)
- ทุกเดือน ตัดยอดวันสิ้น
เดือน (30,31)
ส่งภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป

- หน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิตทุกแห่ง

- หน่วยงานที่เป็น PM
โครงการขับเคลื่อนฯ
17 โครงการ

ชื่อ-สกุล /โทรศัพท์/ E-mail/
ผู้รับรายงาน
นายเศรษฐา ขุมทอง
โทร. 02 590 8133 Fax. 02 149 5524
นางนภาภรณ์ รอดชยันต์
โทร. 02 590 8120 Fax. 02 149 5524
E-mail : Pbsd.mhs5@gmail.com

นางเพ็ญศิริ ไพบูลย์
โทร. 02 590 8030 Fax. 02 149 5524
นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย
โทร. 02 590 8086 Fax. 02 149 5524
นางสาวลัดดาวรรณ ปีเอี่ยม
โทร. 02 590 8082 Fax. 02 149 5524
E-mail : psd.mhs4@gmail.com
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ทําเนียบผู้จัดทําโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ประจําปี 2559
โครงการ
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ล่าช้า

รายชื่อ

หน่วยงาน

E-mail

สํานักงาน

ภายใน

02 248 8900

70320

worawan_raja@hotmail.com

นางนิรมัย คุ้มรักษา

-

70909

nkumraksa@yahoo.com

นางสาวศรัญญา สินอมรเวช

-

70319

bo6002423@hotmail.com

02 590 8227

55227

02 590 8227

55227

child.mhpo@gmail.com

02 248 8900

70390

janarpar@gmail.com

-

70909

nkumraksa@yahoo.com

-

70319

bo6002423@hotmail.com

02 590 8227

55227

02 590 8227

55227

child.mhpo@gmail.com

02 590 8422

55422

amarakuli@gmail.com

นางสาวสตรีรัตน์ รุจิระชาคร

02 590 8105

55105

นางสาวไอยรดา มารีอัมมัน

02 590 8068

55068

trats_49@hotmail.com
irada_cute@yahoo.com

นางนฤภัค ฤชาทิพย์
นางดารกา แสงสุขใส

02 590 5055
-

55055
71305

-

71305

แพทย์หญิงวรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ สถาบันราชานุกูล

นางสาวศจี แซ่ตั้ง

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

นางสาวกัลยากร คูณเจริญ
2 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัย แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
เรียน
นางนิรมัย คุ้มรักษา

สถาบันราชานุกูล

นางสาวศรัญญา สินอมรเวช
นางสาวศจี แซ่ตั้ง

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

นางสาวกัลยากร คูณเจริญ
3.โครงการบูรณาการระบบสุขภาพใจ
เพื่อเด็กไทยวัยรุ่น

หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวอมรากุล อินโอชานนท์

นางสาวปาจรีย์ แสงพงษ์ชัย

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

-

-

arisodog@hotmail.com
dsangsuksai@yahoo.com
june_paja@hotmail.com
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ทําเนียบผู้จัดทําโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ประจําปี 2559
โครงการ
4. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุ่น

รายชื่อ

7. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ

E-mail

ภายใน

02 590 8422

55422

amarakuli@gmail.com

นางสาวสตรีรัตน์ รุจิระชาคร

02 590 8105

55105

นางสาวไอยรดา มารีอัมมัน

02 590 8068

55068

trats_49@hotmail.com
irada_cute@yahoo.com

นางนฤภัค ฤชาทิพย์

02 590 5055

55055

arisodog@hotmail.com

-

71305

-

71305

dsangsuksai@yahoo.com
june_paja@hotmail.com

นางสาวอมรากุล อินโอชานนท์

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

นางสาวปาจรีย์ แสงพงษ์ชัย

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์

ผอ. สํานักงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE

สํานักงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE

02 590 8888

55888

social_dmh@hotmail.com

นางอรวรรณ ดวงจันทร์

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

02 590 8101

55101

o_duangchant@yahoo.com

02 590 8197

55197

koonpatrin@gmail.com

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

02 590 8069

55069

wanitnee@gmail.com

โรงพยาบาลศรีธัญญา

02 528 7820

57886

chantarasak@gmail.com

02 528 7820

57883

plan_srithanya@hotmail.com

02 248 8900
02 590 8172

70389
55172

sine614@hotmail.com
babycheng02@gmail.com

นางสาวพัชริน คุณค้ําชู
นางสาวกาญจนา วณิชรมย์มณี

8. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ผู้ นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์
พิการทางจิตใจ สติปัญญาการเรียนรู้ และ
ออทิสติก

หมายเลขโทรศัพท์
สํานักงาน

นางดารกา แสงสุขใส
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER
ONE)
6. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทํางาน

หน่วยงาน

นางสาวกุลธิดา นาคพิน
แพทย์หญิงเลิศศิริ ราชเดิม
นางสาวประภาศรี ปัญญาวชิรชัย

สถาบันราชานุกูล
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
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ทําเนียบผู้จัดทําโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ประจําปี 2559
โครงการ
9. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
อําเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิต
ชุมชนที่ยั่งยืน
10. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤต
สุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail

สํานักงาน

ภายใน

02 590 8172

55172

babycheng02@gmail.com

นางสาวประภาศรี ปัญญาวชิรชัย

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

นางสาวถนอมรัตน์ หุตะจูฑะ

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร์

-

64192

rathuta13@hotmail.com

-

64192

praphai.m@gmail.com

สํานักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต

02 590 8207

55207

burinsura@hotmail.com

02 590 8426

55426

saopan17@hotmail.com

นางสาวอุษา ลิ่มซิ้ว

02 590 8229

55229

usalimsiew@yahoo.com

นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์

02 590 8577

55577

luckwong_t@yahoo.com

02 590 8207

55207

burinsura@hotmail.com

02 590 8426

55426

นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม

02 590 8577

55577

saopan17@hotmail.com
kaamoa72@gmail.com

นางสาวพัชรินทร์ ศิริสทุ ธิรตั น์

02 590 8150

55150

aunna_jaa@hotmail.com

02 441 6115

58115

02 441 6115

58245

mcc_galya@hotmail.com
mcc_galya@hotmail.com

นางประไพ มณี

11. โครงการเพิ่มคุณภาพระบบบริการ นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
โรคจิตเวชที่สําคัญในระบบสาธารณสุข นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี

12. โครงการพัฒนางานวิกฤต
สุขภาพจิต

หน่วยงาน

นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี

นางสาวราณี ฉายินทุ
นางสาวพัทธนันท์ ขันแก้ว

สํานักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

20

ทําเนียบผู้จัดทําโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ประจําปี 2559
โครงการ

รายชื่อ

13. โครงการพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทาง
กฎหมาย
14. โครงการมุ่งสู่ศูนย์เชี่ยวชาญตาม
ประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
ระดับชาติ
15. โครงการปิดช่องว่างปัญหา
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระบบ
สาธารณสุข

นางกนกวรรณ สุดศรีวิไล

16. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
บริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

17. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต
และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตของคน
ไทย

นางวรวรรณ จุฑา

หน่วยงาน

นางธัญญลักษณ์ แก้วเมือง
แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานันท์

ภายใน

02 590 8046

55046

ksudsrivilai@gmail.com

02 590 8130

55130

tomoru_37@hotmail.com

02 590 8576

55576

drwiranpat@gmail.com

02 590 8179

55179

phufa02@hotmail.co.th

02 384 3381-3

72106

02 384 3381-3

72606

ananya_childpsy@hotmail.co
m
ong_somboon@hotmail.com

สํานักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต

02 590 8207

55207

burinsura@hotmail.com

02 590 8577

55577

สํานักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต

02 590 8232

55232

sidarama4@yahoo.co.th /
ahb.dmh@gmail.com
wwanchutha@gmail.com

สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
สํานักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต
โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์

นายสมบูรณ์ ดวงจันทร์
นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา

E-mail

สํานักงาน
นายธิเบศ ยิ้มแย้ม
แพทย์หญิงวิรลั พัชร กิตติธะระพันธุ์

หมายเลขโทรศัพท์
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ลําดับที่
แบบรายงาน
3 แบบสอบถาม/แบบสรุปผลความพึงพอใจต่อการอบรม / สัมมนา /
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
3.1 สําหรับช่องทางการอบรม/การสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

4.

ระยะเวลาการจัดส่ง
- หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
แล้วรวบรวมผลส่ง
ภายใน 1 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่จัดอบรม/
สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/โครงการของ
กรมสุขภาพจิต

3.2 สําหรับช่องทางการรณรงค์/เผยแพร่

- เก็บข้อมูลจากการรณรงค์/
เผยแพร่ความรู้ฯ แล้วรวบรวม
ผลส่งภายใน 1 เดือน หลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม

- กองสุขภาพจิตสังคม
- สํานักงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการ
รณรงค์/เผยแพร่ฯ

แบบสอบถาม/แบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559

- ภายใน 4 เดือนหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม

- ทุกหน่วยงานที่ดําเนินการ
อบรม / สัมมนา / ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
การดําเนินงานสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559

ชื่อ-สกุล/โทรศัพท์/E-mail
นายเศรษฐา ขุมทอง
โทร. 02 590 8133 Fax. 02 149 5524
นางนภาภรณ์ รอดชยันต์
โทร. 02 590 8120 Fax. 02 149 5524
E-mail : Pbsd.mhs5@gmail.com

นายเศรษฐา ขุมทอง
โทร. 02 590 8133 Fax. 02 149 5524
นางนภาภรณ์ รอดชยันต์
โทร. 02 590 8120 Fax. 02 149 5524
E-mail : Pbsd.mhs5@gmail.com
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ลําดับที่
แบบรายงาน
5 แบบสอบถาม/แบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา
เสร็จไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต

ระยะเวลาการจัดส่ง
- ภายในเดือน กรกฎาคม
2559

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการวิจัย/ผลิตพัฒนา
องค์ความรู้เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ
ในปี 2558 (โครงการ วิจัยที่
ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ)

ชื่อ-สกุล/โทรศัพท์/E-mail
นายเศรษฐา ขุมทอง
โทร. 02 590 8133 Fax. 02 149 5524
นางนภาภรณ์ รอดชยันต์
โทร. 02 590 8120 Fax. 02 149 5524
E-mail : Pbsd.mhs5@gmail.com

หมายเหตุ : การจัดส่งรายงาน ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดไปยังสํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตโดยทางไปรษณีย,์ FAX หรือ
E – mail Address ที่กําหนดไว้ โดยจะพิจารณาวันที่จัดส่งเอกสารจากวันที่ส่งเอกสาร ตามหนังสือนําส่ง
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ส่วนที่ 2



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
ที่สําคัญ ของกรมสุขภาพจิต (โครงการปกติ/วิจัย)
ปีงบประมาณ 2559
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการที่สําคัญของกรมสุขภาพจิต ( โครงการปกติ/วิจัย) ประจําปีงบประมาณ 2559
(1) ชื่อหน่วยงาน
(2) วันเดือนปีที่รายงาน
.(3) ประจําไตรมาสที่...................................
(4) แผนงาน ........................................................... ผลผลิตที่ ......................................................... กิจกรรมหลัก...................................................................
(5) โครงการ / กิจกรรม

(6) หน่วยนับ

แผน/ผลจําแนกรายเดือน

(7) แผน/ผล
ตค.

1.โครงการ..................................
1.1) กิจกรรม..........................

ระบุตามแผน

เป้าฯ

บาท

งปม.
ผลงาน
(วันที่ดําเนินการ)

ระบุตามผล

2.โครงการ...............................
2.1) กิจกรรม............................

บาท

งปม.ที่ใช้

ระบุตามแผน

เป้าฯ
งปม.
ผลงาน
(วันที่ดําเนินการ)

บาท
ระบุตามผล
บาท

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

งปม.ที่ใช้

(8) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(9) ผู้รายงาน...................................................................................................................................................โทรศัพท์......................................อีเมล์...............................................................
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คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการที่สําคัญของกรมสุขภาพจิต
(โครงการปกติ/วิจัย) ปีบงประมาณ 2559
1. เครื่องมือที่ใช้ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญของกรมสุขภาพจิต
(โครงการปกติ/วิจัย) ปีงบประมาณ 2559
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีการดําเนินงาน โครงการ
ปกติ/วิจัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่กรมจัดสรรให้
3. ระยะเวลาการส่งรายงาน
1) การจัดส่งรายงานรายไตรมาส สําหรับเดือนที่สามของแต่ละไตรมาส (ธันวาคม,มีนาคม,มิถุนายน
,กันยายน)
ให้ตัดยอดรายงานวันสิ้นเดือน (30,31) และส่งให้ สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ภายในวันที่ 5 ของเดือน
(วันที่ 5 มกราคม 2559, วันที่ 5 เมษายน 2559, วันที่ 5 กรกฎาคม 2559, วันที่ 5 ตุลาคม 2559)
4. รายละเอียดการจัดทํารายงานให้หน่วยงานสังกัดกรมฯที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผล
การปฏิบัติ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญของกรม
สุขภาพจิต
(โครงการปกติ/วิจัย) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ชื่อหน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รายงาน
(2) วันเดือนปีที่รายงาน ให้ระบุวันเดือนปีที่จัดทํารายงาน
(3) ประจําไตรมาสที่ ให้ระบุว่าเป็นผลงานของไตรมาสที่....(ระบุเดือน.....ถึงเดือน......)
(4) แผนงาน/ผลผลิตที่/กิจกรรมหลัก ปรากฏตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการ
ดําเนินงานปกติ
กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
(5) โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผล
การดําเนินงานปกติกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
(6) หน่ ว ยนั บ ให้ ร ะบุ ห น่ ว ยนั บ ตามที่ กํา หนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนติ ด ตามผลการ
ดํา เนิ น งาน
ปกติ ก รมสุ ข ภาพจิ ต ปี ง บประมาณ 2559
(7)แผน/ผล ให้ ร ะบุ เ ป้ า หมายของโครงการ/กิ จ กรรม ตามที่ กํา หนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก าร
และแผน
ติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานปกติ ก รมสุ ข ภาพจิ ต ปี ง บประมาณ 2559 และข้ อ มู ล ผลการ
ดํา เนิ น งาน ตามที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
(8) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้ระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน
ตามแผนใน แต่ละไตรมาส
(9) ผู้รายงาน ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบรายงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้คําตอบได้เมื่อ มีข้อสงสัย
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ส่วนที่ 3

 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อน

นโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
(1) หน่วยงาน............................................................
(2) วันเดือนปีที่รายงาน......................................... (3) ประจําเดือน ..........................
(4) ชื่อโครงการ......................................................................................
(5) ผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ
5.1 ................................................................................................................................
5.2 ................................................................................................................................
5.3 ................................................................................................................................
(6)
โครงการ / กิจกรรม

(7)
หน่วยนับ
(แผน/ผล)

(8)
แผน/ผลจําแนกรายเดือน
เป้า/
รวม
งบประมาณ งบประมาณ
ตค.

1. โครงการ
...............................
กิจกรรม...............................

ระบุตามแผน

เป้าฯ

บาท

งปม.
ผลงาน

ระบุตามผล

บาท

(9)
หน่วยงาน
ที่ปฎิบัติ

พย. ธค. มค. กพ.

มีค. เมย. พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

(วันที่ดําเนินการ)

งปม.ที่ใช้

(10) ปัญหาอุปสรรคและ
.............................................................................................................................................................................................................................................

(11) ผู้รายงาน..................................................โทรศัพท์...............................................อีเมล์..............................................................
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คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิตประจําปีงบประมาณ 2559
1. เครื่องมือที่ใช้ : แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ประจําปีงบประมาณ 2559
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน : หน่วยงานที่เป็นผู้บริหารโครงการขับเคลื่อนฯ (PM) 17 โครงการ
3. ระยะเวลาการส่งรายงาน : การส่งรายงานให้ส่งทุกเดือน โดยตัดยอดทุกสิ้นเดือน (สิ้นเดือน วันที่ 30,31)
และ PM ส่งรายงานผลฯ ให้สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต (สยส.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
4. รายละเอียดการจัดทํารายงาน : ให้หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชหรือศูนย์สุขภาพจิตที่เป็นหน่วยย่อย
ในการทํากิจกรรมโครงการขับเคลื่อนฯ รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนฯ (PM)
ตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการกําหนด
1. หน่วยงาน
2. วันเดือนปีที่รายงาน
3. ประจําเดือน
4. ชื่อโครงการ

คําอธิบาย
ระบุชื่อหน่วยงานที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการบริหารโครงการในภาพรวม
หรือระบุหน่วยงานที่เป็นผู้รายงาน
ระบุวันเดือนปีที่รายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงาน
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
ระบุเดือนที่รายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
ระบุชื่อโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ประจําปี 2559

5. ผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ ระบุผลงานตามตัวชี้วัดของโครงการ ที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ
ปีงบประมาณ 2559
6. โครงการ/กิจกรรม
เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ
2559
7. หน่วยนับ
ให้ ร ะบุ ห น่ ว ยนั บ ตามที่ กํา หนดไว้ ใ นแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2559
8. แผน/ผลจําแนกรายเดือน

9. หน่วยงานที่ปฏิบัติ
10. ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ
11. ผู้รายงาน

แผนฯ : ระบุเป้า หมาย / งบประมาณที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ
ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559
ผลฯ : ระบุเป้า หมาย/งบประมาณที่ ใช้จ ริง ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม
(หากมีก ารใช้เงินงบประมาณจากหลายโครงการมาบูรณาการ
ให้หมายเหตุ : ระบุชื่อโครงการขับ เคลื่อนฯที่ เป็นแหล่ง ที่ มาของ
งบประมาณและจํานวนเงิน)
: ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมจริง
ให้ ร ะบุ ชื่ อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โครงการ/กิ จ กรรม
ระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผน
ระบุชื่อผู้รายงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ ที่เป็นผู้บริหารโครงการขับเคลื่อน (PM) /
ผู้รวบรวมผลงานโครงการจากหน่วยงานที่ร่วมแล้วจัดทําเป็นภาพรวมส่งสํานักยุทธศาสตร์
สุขภาพจิต
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หมายเหตุ : ชื่อ-สกุล / โทรศัพท์ – โทรสาร / E-mail ผู้รับรายงาน* :
 นางเพ็ญศิริ ไพบูลย์
โทร 02 590 8030
 นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย โทร 02 590 8086
 นางสาวลัดดาวรรณ ปีเอี่ยม โทร 02 590 8082
โทรสาร 02 149 5524
E-mail : psd.mhs4@gmail.com
* ผู้รับรายงาน : ผู้รับผิดชอบของสํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ในการรับรายงานจากผู้บริหารโครงการขับเคลื่อนฯ
(PM) 17 โครงการ
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ส่วนที่ 4

 การสํารวจความพึงพอใจต่อการอบรม

/สัมมนา /
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/
สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ตามโครงการ
ของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรณรงค์ /
เผยแพร่ความรูด้ ้านสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
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การสํารวจความพึงพอใจต่อการอบรม /สัมมนา /ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
ประกอบด้วย 2 ช่องทาง คือ
1 สําหรับช่องทางการอบรม/การสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.1
เครื่องมื อที่ใ ช้ แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุ มเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน หน่วยงานในสังกัดกรมทุกแห่งที่ดําเนินการถ่ายทอดความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายโดยการอบรม / สัมมนา /ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
1.3 ระยะเวลาในการรายงาน ภายหลังการดําเนินกิจกรรมฯ เสร็จสิ้น ให้จัดทําแบบสรุปผลส่งให้
สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตภายใน 1 เดือน
2 สําหรับช่องทางการรณรงค์ / เผยแพร่
2.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ แบบสอบถามความพึ ง พอใจการรณรงค์ / เผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต
ปีงบประมาณ 2559
2.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน หน่วยงานในสังกัดกรมทุกแห่งที่ดําเนินการรณรงค์ / เผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพจิต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ประจําปีงบประมาณ 2559
2.3 ระยะเวลาในการรายงาน ภายหลังการดําเนินกิจกรรมฯ เสร็จสิ้น ให้จัดทําแบบสรุปผล ส่งให้สํานัก
ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตภายใน 1 เดือน
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
……………………………………………

คําชี้แจงสําหรับหน่วยงานผู้รวบรวมและวิเคราะห์แบบสอบถาม
1. เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการอบรม/สัมมนาตามโครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ (ตามที่ปรากฏ
เครื่ องหมาย  ในเอกสารแผนปฏิ บั ติ การและแผนติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานปกติ กรมสุ ขภาพจิ ต ประจํ าปี
งบประมาณ 2559) ให้ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา จากกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้จัดทําสรุปผลจากแบบสอบถาม (ข้อ 1) ลงในแบบสรุปผลความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว และส่งให้สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตภายใน 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการตาม โครงการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (สําหรับผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กรอก)
ประเภทโครงการ
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ
.
.
. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม
 โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
.
คําชี้แจงสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ใช้สําหรับสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ และนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
2. อายุ
 ต่ํากว่า 20 ปี
 40-49 ปี
3. การศึกษา
 ต่าํ กว่าปริญญาตรี

 หญิง
 20-29 ปี
 50-59 ปี

 30-39 ปี
 60 ปีขึ้นไป

 ปริญญาตรี

ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

4. ตําแหน่ง
 แพทย์
 นักจิตวิทยา
 นักวิชาการสาธารณสุข
 พยาบาล
 นักสังคมสงเคราะห์  ครู
 แกนนําชุมชน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  อื่นๆ ระบุ......................
5. งานที่ท่านรับผิดชอบ
 งานสุขภาพจิต
 อื่นๆ ระบุ ...................................................
6. หน่วยงานที่ท่านสังกัด
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 โรงพยาบาลศูนย์
 โรงพยาบาลทั่วไป
 โรงพยาบาลชุมชน
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 กรม/กอง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ...........................................................
 กรม/กอง นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ...........................................................
 หน่วยงานในสังกัดสุขภาพจิต ระบุ .................................................................................
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
(สําหรับช่องทางการถ่ายทอดที่เป็นการอบรม /สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

1. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ
1.1 เหมาะสมทันยุคสมัย
1.2 เข้าใจง่าย
1.3 นําไปใช้ประโยชน์ได้
1.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.5 ตรงกับความต้องการ
2. สื่อ / เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น หนังสือ
คู่มือ แผ่นพับ CD ฯลฯ)
2.1 ดึงดูดความสนใจ
2.2 ง่ายต่อการนําไปใช้
2.3 เหมาะสมกับผู้รับความรู้
2.4 มีความเพียงพอต่อจํานวนผู้รับความรู้
3. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ (เช่นการบรรยายการฝึกปฏิบัติ
การทํากิจกรรม การดูงาน การทํากลุ่ม การทํากิจกรรมค่าย ฯลฯ)
3.1 ทันยุคสมัย
3.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.3 เข้าใจง่าย
3.4 นําไปใช้ได้
4. วิทยากร
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา
4.2 สอนเข้าใจง่าย
4.3 เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดงความคิด
4.4 ตอบข้อซักถามตรงประเด็น
4.5 ความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
****ขอขอบคุณในความร่วมมือ****
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แบบสรุป
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
ประเภทโครงการ
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ............................................................................................................
 โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม...........................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
จํานวน ร้อยละ
งานทีร่ ับผิดชอบ
จํานวน ร้อยละ
ชาย
งานสุขภาพจิต
หญิง
อื่นๆ (ระบุ)......................
รวม
รวม
อายุ
จํานวน ร้อยละ
หน่วยงานทีส่ งั กัด
ต่ํากว่า 20 ปี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
20 – 29 ปี
โรงพยาบาลศูนย์
30 – 39 ปี
โรงพยาบาลทั่วไป
40 – 49 ปี
โรงพยาบาลชุมชน
50 - 59 ปี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล
60 ปีขึ้นไป
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
รวม
กรม/กองในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ตําแหน่ง
จํานวน ร้อยละ กรม/กองนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
แพทย์
หน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต
พยาบาล
อื่นๆ (ระบุ) ...............................
นักวิชาการสาธารณสุข
รวม
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
ครู
แกนนําชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน
อื่น ๆ (ระบุ)..........................
รวม
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
ประเด็นประเมิน
1. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ
1.1 เหมาะสมทันยุคสมัย
1.2 เข้าใจง่าย
1.3 นําไปใช้ประโยชน์ได้
1.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.5 ตรงกับความต้องการ
2. สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้
(เช่น หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ CD ฯลฯ)
2.1 ดึงดูดความสนใจ
2.2 ง่ายต่อการนําไปใช้
2.3 เหมาะสมกับผู้รับความรู้
2.4 มีความเพียงพอต่อจํานวนผู้รับความรู้
3.รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น การบรรยาย
การฝึกปฏิบัติ การทํากิจกรรม การดูงาน การทํา
กลุ่ม การทํากิจกรรมค่าย ฯลฯ)
3.1 ทันยุคสมัย
3.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3.3 สอนเข้าใจง่าย
3.4 เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดงความคิดเห็น
4.วิทยากร
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา
4.2 สอนเข้าใจง่าย

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
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ประเด็นประเมิน
4.3 เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดงความ
คิดเห็น
4.4 ตอบข้อสักถามตรงประเด็น
4.5 ความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความ
เหมาะสม

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

จํานวนผู้ตอบ

ชื่อผู้ประสานงาน _____________________________หน่วยงาน________________
เบอร์โทรศัพท์________________ E-mail : _____________________________
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
คําชี้แจงสําหรับหน่วยงานผู้รวบรวมและวิเคราะห์แบบสอบถาม
1. เมื่อมีการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต ภายใต้โครงการ / กิจกรรมของกองสุขภาพจิตสังคม/
สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และหน่วยงานที่มีการรณรงค์/เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ให้ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจฯ ในกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้จัดทําสรุปผลจากแบบสอบถาม ( ข้อ 1 ) ลงในแบบสรุปผลความพึงพอใจต่อการรณรงค์ /
เผยแพร่ความรู้ด้า นสุข ภาพจิต ปีง บประมาณ 2559 และส่ง ให้สํา นัก ยุท ธศาสตร์สุข ภาพจิต
ภายใน 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนและ ทําเครื่องหมาย  ในช่อง 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสุขภาพจิต
(สําหรับผูร้ ับผิดชอบโครงการเป็นผู้กรอก) สื่อทีใ่ ช้ในการรณรงค์ เช่น หนังสือ, เทปเสียง, คู่มือ, CD,
แผ่นพับ, โปสเตอร์, ภาพพลิก, บทความ, สติ๊กเกอร์, สปอต ฯลฯ
วิธีการรณรงค์ เช่น การจัดนิทรรศการ,กิจกรรมประกวด,การฝึกปฏิบัติ, การเดินรณรงค์,การเผยแพร่
ทางวิทยุ/โทรทัศน์ ฯลฯ
1) ชื่อโครงการ................................................................................................................................................
ชื่อโครงการย่อย / กิจกรรม.............................................................................................................
2) สื่อที่ใช้ในการรณรงค์
(ระบุ).................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) วิธีการรณรงค์
 จัดบอร์ดนิทรรศการ  จัดรายการวิทยุ
 จัดรายการโทรทัศน์
 เดินรณรงค์
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................
4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รบั การรณรงค์ / เผยแพร่ความรูด้ ้านสุขภาพจิต
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ํากว่า 20 ปี
 20-29 ปี
 30-39 ปี
 50-59 ปี
 60 ปีขึ้นไป
 40-49 ปี
3. การศึกษา
 ต่ํากว่าประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.
 ปวส. / อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. อาชีพ
 ว่างงาน
 รับราชการ
 เกษตรกร
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บริษัทเอกชน  ค้าขาย
 รับจ้างทั่วไป
 เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน / NGO
 อื่น ๆ ระบุ..............................................
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ดา้ นสุขภาพจิต
ท่านพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้เพียงใด กรุณา
ทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และหากมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้เติมข้อความลงในช่องข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประเด็นประเมิน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1. สื่อที่ใช้ในการรณรงค์/เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต
1.1 ดึงดูดความสนใจ
1.2 ง่ายต่อการนําไปใช้
1.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. วิธีการที่ใช้ในการรณรงค์/เผยแพร่ความรูส้ ุขภาพจิต
2.1 สะดวกต่อการเข้าถึง
2.2 รวดเร็ว / ทันต่อสถานการณ์
2.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการรณรงค์/เผยแพร่ความรู้
สุขภาพจิต
3.1 เข้าใจง่าย
3.2 นําไปใช้ประโยชน์ได้
3.3 เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
ส่วนที่ 3
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
 1.ประเด็นที่ต้องการให้รณรงค์ครั้งต่อไป ...........................................................
 2.วิธีการรณรงค์ที่ต้องการ....................................................................................
 3.สิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งต่อไป..........................................................................
 4.อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................................
***ขอขอบคุณในความร่วมมือ***

41

แบบสรุป
ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2559
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสุขภาพจิต
1) ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................
ชื่อโครงการย่อย / กิจกรรม............................................................................................................
2) สื่อทีใ่ ช้ในการรณรงค์ (ระบุ)..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
3) วิธีการรณรงค์ (ระบุ).........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จํานวน ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ
อาชีพ
ชาย
หญิง
ว่างงาน
รวม
รับราชการ
อายุ
จํานวน ร้อยละ เกษตรกร
ต่ํากว่า 20 ปี
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
ค้าขาย
40 – 49 ปี
รับจ้างทั่วไป
50 – 59 ปี
เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน/NGO
60 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ (ระบุ)...........................
รวม
รวม
การศึกษา
จํานวน ร้อยละ
ต่ํากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

ประเด็นประเมิน
1. สื่อทีใ่ ช้ในการรณรงค์/เผยแพร่ความรู้
สุขภาพจิต
1.1 ดึงดูดความสนใจ
1.2 ง่ายต่อการนําไปใช้
1.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2.วิธีการทีใ่ ช้ในการรณรงค์/เผยแพร่
ความรูส้ ุขภาพจิต
2.1 สะดวกต่อการเข้าถึง
2.2 รวดเร็ว / ทันต่อสถานการณ์
2.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

น้อยที่สุด

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

3.เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการรณรงค์/
เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต
3.1 เข้าใจง่าย
จํานวน
ร้อยละ
3.2 นําไปใช้ประโยชน์ได้
จํานวน
ร้อยละ
3.3 เหมาะสมกับสถานการณ์
จํานวน
ร้อยละ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

จํานวนผู้ตอบ (คน)

ชื่อผู้ประสานงาน ………………………………………………………………..เบอร์โทรศัพท์……………………………………
E-mail :........................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 5


การสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ได้รบั การถ่ายทอด
ไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559
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การสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559
1. เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ (สําหรับการอบรม /
สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
2 หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน หน่วยงานในสังกัดกรมทุกแห่งที่ได้ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3 ระยะเวลาในการรายงาน ดํ าเนิ น การสอบถามการนําองค์ ค วามรู้ที่ ได้ รับ การถ่ า ยทอดไปใช้ป ระโยชน์
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว 3 เดือน แล้วจัดทําแบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
(สําหรับการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ) ส่งให้สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ภายใน 4 เดือนหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม
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แบบสอบถาม
การนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559
(สําหรับการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
...........................................
คําชี้แจงสําหรับหน่วยงานผู้รวบรวมและวิเคราะห์แบบสอบถาม
1. เมื่อจัดการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ดําเนินการสอบถามการนําองค์ความรู้ ที่ได้รับ
การถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว 3 เดือน
2. ให้จัดทําแบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ (สําหรับการอบรม / สัมมนา /
ประชุมเชิงปฏิบัติการ) และส่งให้สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ภายใน 4 เดือน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
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แบบสอบถามการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ 2559
(สําหรับการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ถา่ ยทอดองค์ความรู้ (สําหรับหน่วยงานผู้จัดกรอก)
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ............................................................................................................
 โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม........................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ํากว่า 20 ปี
 20-29 ปี
 30-39 ปี
 40-49 ปี
 50-59 ปี
 60 ปีขึ้นไป
3. ตําแหน่ง
 แพทย์
 นักจิตวิทยา
 พยาบาล
 นักสังคมสงเคราะห์
 นักวิชาการสาธารณสุข
 อื่น โปรดระบุ ..............................................
4. งานที่ท่านรับผิดชอบ
 งานสุขภาพจิต
 อื่นๆ ระบุ ...................................................
5. หน่วยงานที่ท่านสังกัด
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 โรงพยาบาลศูนย์
 โรงพยาบาลทั่วไป
 โรงพยาบาลชุมชน
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 กรม/กอง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ..............................................................
 กรม/กอง นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ .........................................................
 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ระบุ ...........................................................
 อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรูท้ ี่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
คําชี้แจง สําหรับท่านที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามที่ระบุไว้กรุณากาเครื่องหมาย ใน  ทีต่ รงกับสิ่งที่
ท่านได้นําไปใช้ประโยชน์จริง และใส่หมายเลขลําดับความสําคัญ 1,2,3 ในช่องลําดับความสําคัญของการนําไปใช้
ประโยชน์ (ตอบได้มาก กว่า 1 ข้อ)
การนําไปใช้ประโยชน์
เลือกเฉพาะหัวข้อ ลําดับความสําคัญของ
ที่นําไปใช้ประโยชน์ การนําไปใช้ประโยชน์

1. ดูแลอารมณ์และจิตใจตนเองและคนรอบข้าง

2. ให้คําแนะนําปรึกษาแก่บุคคลใกล้ชิดและผู้มารับบริการ

3. ให้ความรู้แก่บุคคลใกล้ชิดและผู้มารับบริการ

4. นําสื่อที่ได้จากการอบรม / สัมมนาไปเผยแพร่

5. พัฒนาบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน

6. เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

8. จัดอบรม / สัมมนาด้านสุขภาพจิต

9. ผลิตสื่อเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

10. จัดทํา / ปรับปรุง ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
***ขอขอบคุณในความร่วมมือ****
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แบบสรุป
การนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559
(สําหรับ การอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
หน่วยงานผูจ้ ัด..............................................วัน/เดือน/ปีที่จัด.........................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ...............................................................................................................
 โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม.........................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ํากว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
ตําแหน่ง
แพทย์
พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
อื่น ๆ (ระบุ)..........................

จํานวน ร้อยละ

งานที่รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต
อื่นๆ (ระบุ)......................
รวม
จํานวน ร้อยละ
หน่วยงานที่สงั กัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
กรม/กองในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรม/กองนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
จํานวน ร้อยละ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
อื่นๆ (ระบุ) ...............................
รวม

จํานวน

ร้อยละ

รวม

50

ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรูท้ ี่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์

การนําไปใช้ประโยชน์

ผู้ตอบ
ทั้งหมด
จํานวน
(คน)

มีการ
นําไปใช้ประโยชน์

ลําดับ
ความสําคัญของการ
นําไปใช้

จํานวน ร้อยละ ลําดับ 1(คน) ร้อยละ
(คน)

1. ดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนรอบข้าง
2. ให้คําแนะนําปรึกษาแก่บุคคลใกล้ชิดและผู้มา
รับบริการ
3. ให้ความรู้แก่บุคคลใกล้ชิดและผู้มารับบริการ
4. นําสื่อที่ได้จากการอบรม / สัมมนาไปเผยแพร่
5. พัฒนาบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน
6. เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
8. จัดอบรม / สัมมนาด้านสุขภาพจิต
9. ผลิตสื่อเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
10. จัดทํา / ปรับปรุง ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต
สรุป จํานวนผูต้ อบสอบถาม ฯ ว่า “ใช้” (ใช้ประโยชน์) ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป มีจํานวน...............คน
คิดเป็นร้อยละ .......................(ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามฯ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

จํานวนผู้ตอบ (คน)

ชื่อผู้ประสานงาน .................................................หน่วยงาน.........................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... E-mail : ……………….....................…………………………….
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ส่วนที่ 6

 การสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ผา่ นการวิจัยและ

พัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
สุขภาพจิต
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การสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ แบบสอบถามการนํ า องค์ ค วามรู้ ที่ ผ่ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเสร็ จ ไปใช้ ป ระโยชน์
ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน หน่วยงานในสังกัดกรมทุกแห่งที่ได้ผลิต/พัฒนางานวิจัยหรือความรู้
ด้านสุขภาพจิต โดยต้องเป็นงานวิจัยหรือความรู้ที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม องค์
ความรู้ อย่า งน้อ ยตามขั้น ตอนที่ 1 - 4 (ตามคู่มือ การดํา เนิน งานวิจัย กรมสุข ภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พ . ศ . 2 5 5 0 ห น้ า 3 6 ) แ ล ะ เ ป็ น ผ ล ง า น ที่ ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 8
3. ระยะเวลาในการรายงาน รวบรวมแบบสอบถามส่ง สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2559
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แบบสอบถาม
การนําองค์ความรู้ที่ผา่ นการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
คําชี้แจงสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการนําผลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ที่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้ผลิต/พัฒนาขึ้น/เฉพาะที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558
แล้วได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต โดยต้องเป็นงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ฯ อย่างน้อยขั้นตอนที่ 1- 4 (ตามคู่มือการดําเนินงานวิจัยกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550 หน้า 36) (ดําเนินการสอบถามภายในเดือนมิถุนายน 2559 และสรุปส่งให้
สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตภายในเดือนกรกฎาคม 2559)
- ทั้งนี้ขอให้ตอบแบบประเมิน 1 ชุดต่อ 1 องค์ความรู้
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แบบสอบถาม
การนําองค์ความรู้ที่ผา่ นการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
(ตอบแบบประเมิน 1 องค์ความรู้ต่อชุด)
*****************************************************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) ชือ่ องค์ความรู้ที่ผลิต/พัฒนา
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) ประเภทขององค์ความรู้
 งานวิจัย
 เทคโนโลยี
 นวัตกรรม
 อื่น ๆ ระบุ................................................................................................................................
3) ระยะเวลาดําเนินการจนเสร็จสิ้น
เริ่มต้นเดือน..................................... พ.ศ.………………ถึงเดือน……………………พ.ศ. ……………..
4) ผู้รับผิดชอบ
4.1) ผู้รับผิดชอบหลักชื่อ นาย/นาง/นางสาว .......................................นามสกุล......................................................
ตําแหน่ง...................................................................... หน่วยงาน....................................................................
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร........................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
4.2 ผู้ร่วมดําเนินการ
1)..................................................................................................................
2).................................................................................................................

ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
1)  ได้นําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว
 ยังไม่ได้นําองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ สาเหตุเพราะ....................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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2) รูปแบบของการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
(กรุณาแนบรายละเอียด เช่น ชือ่ เรื่อง, วัน/เดือน/ปี, สถานที,่ ชื่อวารสาร หรือรายการที่เผยแพร่)
 เสนอต่อที่ประชุม /สัมมนา
ระบุชื่อการประชุม/สัมมนา.................................................................................................................
สถานที่ประชุม/สัมมนา........................................................................................................................
 เสนอในสิ่งตีพิมพ์/วารสาร
 ในประเทศ จํานวน...............ครั้ง
 ต่างประเทศ จํานวน............ครัง้
ระบุชื่อสิ่งตีพิมพ์................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 เสนอทางวิทยุ/โทรทัศน์/Website  ในประเทศ จํานวน..............ครัง้
 ต่างประเทศ จํานวน..............ครัง้
ระบุชื่อและรายการสถานีวิทยุ/โทรทัศน์/Web site .....................................................................
 จัดฝึกอบรมกลุม่ เป้าหมาย
 ในประเทศ จํานวน..............ครัง้
 ต่างประเทศ จํานวน ............ครัง้
ระบุชื่อการฝึกอบรม/กลุ่มเป้าหมาย.................................................................................................
........................................................................................................................................................
 นําไปใช้ในการเรียนการสอน ในระดับการศึกษา.............................................................................
.........................................................................................................................................................
(ระบุ) ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3) การได้รับรางวัลต่าง ๆ
 ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล...............................................................................................................
สถาบันที่ให้รางวัล.................................................................................................
เมื่อวันที.่ .................เดือน.............................................ปี......................................
4) การจดสิทธิบัตร
 สิทธิบตั ร เมื่อวันที่ ...................เดือน................ปี...........................
 อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ...................เดือน................ปี............................
.....................................................................................
(...................................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................................
................./...................../..............
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการที่สําคัญของกรมสุขภาพจิต ( โครงการปกติ/วิจัย) ประจําปีงบประมาณ .....
(1) ชื่อหน่วยงาน
(2) วันเดือนปีที่รายงาน
.(3) ประจําไตรมาสที่...................................
(4) แผนงาน ........................................................... ผลผลิตที่ ......................................................... กิจกรรมหลัก...................................................................
(5) โครงการ / กิจกรรม

(6) หน่วยนับ

แผน/ผลจําแนกรายเดือน

(7) แผน/ผล
ตค.

1.โครงการ..................................
1.1) กิจกรรม..........................

ระบุตามแผน

เป้าฯ

บาท

งปม.
ผลงาน
(วันที่ดําเนินการ)

ระบุตามผล
บาท

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

งปม.ที่ใช้

(8) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(9) ผู้รายงาน...................................................................................................................................................โทรศัพท์......................................อีเมล์...............................................................
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ …..
(1) หน่วยงาน............................................................
(2) วันเดือนปีที่รายงาน......................................... (3) ประจําเดือน ..........................
(4) ชื่อโครงการ......................................................................................
(5) ผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ
5.1 ................................................................................................................................
5.2 ................................................................................................................................
5.3 ................................................................................................................................
(6)
โครงการ / กิจกรรม

(7)
หน่วยนับ
(แผน/ผล)

(8)
แผน/ผลจําแนกรายเดือน
เป้า/
รวม
งบประมาณ งบประมาณ
ตค.

1. โครงการ...............................
กิจกรรม...............................

ระบุตามแผน

บาท
ระบุตามผล

บาท

(9)
หน่วยงาน
ที่ปฎิบัติ

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

เป้าฯ
งปม.
ผลงาน
(วันที่ดําเนินการ)

งปม.ที่ใช้

(10) ปัญหาอุปสรรคและ
.............................................................................................................................................................................................................................................

(11) ผู้รายงาน..................................................โทรศัพท์...............................................อีเมล์..............................................................
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ .....
……………………………………………

คําชี้แจงสําหรับหน่วยงานผู้รวบรวมและวิเคราะห์แบบสอบถาม
1. เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการอบรม/สัมมนาตามโครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ (ตามที่
ปรากฏเครื่องหมาย  ในเอกสารแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดําเนินงานปกติกรมสุขภาพจิต ประจําปี
งบประมาณ .....) ให้ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา จากกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้จัดทําสรุปผลจากแบบสอบถาม (ข้อ 1) ลงในแบบสรุปผลความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว และส่งให้สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตภายใน 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการตาม โครงการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ .....
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (สําหรับผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กรอก)
ประเภทโครงการ
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ
.
.
. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม
 โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
.
คําชี้แจงสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ใช้สําหรับสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ และนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
3. เพศ
 ชาย
4. อายุ
 ต่ํากว่า 20 ปี
 40-49 ปี
3. การศึกษา
 ต่าํ กว่าปริญญาตรี

 หญิง
 20-29 ปี
 50-59 ปี

 30-39 ปี
 60 ปีขึ้นไป

 ปริญญาตรี

ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

4. ตําแหน่ง
 แพทย์
 นักจิตวิทยา
 นักวิชาการสาธารณสุข
 พยาบาล
 นักสังคมสงเคราะห์  ครู
 แกนนําชุมชน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  อื่นๆ ระบุ........................
5. งานที่ท่านรับผิดชอบ
 งานสุขภาพจิต
 อื่นๆ ระบุ ...................................................
6. หน่วยงานที่ท่านสังกัด
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 โรงพยาบาลศูนย์
 โรงพยาบาลทั่วไป
 โรงพยาบาลชุมชน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 กรม/กอง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ...........................................................
 กรม/กอง นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ...........................................................
 หน่วยงานในสังกัดสุขภาพจิต ระบุ .................................................................................
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ .....
(สําหรับช่องทางการถ่ายทอดที่เป็นการอบรม /สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

1. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ
1.1 เหมาะสมทันยุคสมัย
1.2 เข้าใจง่าย
1.3 นําไปใช้ประโยชน์ได้
1.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.5 ตรงกับความต้องการ
2. สื่อ / เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น หนังสือ
คู่มือ แผ่นพับ CD ฯลฯ)
2.1 ดึงดูดความสนใจ
2.2 ง่ายต่อการนําไปใช้
2.3 เหมาะสมกับผู้รับความรู้
2.4 มีความเพียงพอต่อจํานวนผู้รับความรู้
3. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ (เช่นการบรรยายการฝึกปฏิบัติ
การทํากิจกรรม การดูงาน การทํากลุ่ม การทํากิจกรรมค่าย ฯลฯ)
3.1 ทันยุคสมัย
3.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.3 เข้าใจง่าย
3.4 นําไปใช้ได้
4. วิทยากร
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา
4.2 สอนเข้าใจง่าย
4.3 เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดงความคิด
4.4 ตอบข้อซักถามตรงประเด็น
4.5 ความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
****ขอขอบคุณในความร่วมมือ****
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ .....
คําชี้แจงสําหรับหน่วยงานผู้รวบรวมและวิเคราะห์แบบสอบถาม
1. เมื่อมีการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต ภายใต้โครงการ / กิจกรรมของกองสุขภาพจิต
สังคม/ สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และหน่วยงานที่มีการรณรงค์/เผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพจิต ให้ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจฯ ในกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้จัดทําสรุปผลจากแบบสอบถาม ( ข้อ 1 ) ลงในแบบสรุปผลความพึงพอใจต่อการรณรงค์ /
เผยแพร่ความรู้ด้า นสุข ภาพจิต ปีง บประมาณ ..... และส่ง ให้สํา นัก ยุท ธศาสตร์สุข ภาพจิต
ภายใน 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ ....
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนและ ทําเครื่องหมาย  ในช่อง 
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสุขภาพจิต
(สําหรับผูร้ ับผิดชอบโครงการเป็นผู้กรอก) สื่อทีใ่ ช้ในการรณรงค์ เช่น หนังสือ, เทปเสียง, คู่มือ, CD,
แผ่นพับ, โปสเตอร์, ภาพพลิก, บทความ, สติ๊กเกอร์, สปอต ฯลฯ
วิธีการรณรงค์ เช่น การจัดนิทรรศการ,กิจกรรมประกวด,การฝึกปฏิบัติ, การเดินรณรงค์,การเผยแพร่
ทางวิทยุ/โทรทัศน์ ฯลฯ
1) ชื่อโครงการ................................................................................................................................................
ชื่อโครงการย่อย / กิจกรรม.............................................................................................................
2) สื่อที่ใช้ในการรณรงค์
(ระบุ).................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) วิธีการรณรงค์
 จัดบอร์ดนิทรรศการ  จัดรายการวิทยุ
 จัดรายการโทรทัศน์
 เดินรณรงค์
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................
4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รบั การรณรงค์ / เผยแพร่ความรูด้ ้านสุขภาพจิต
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ํากว่า 20 ปี
 20-29 ปี
 30-39 ปี
 50-59 ปี
 60 ปีขึ้นไป
 40-49 ปี
3. การศึกษา
 ต่ํากว่าประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.
 ปวส. / อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. อาชีพ
 ว่างงาน
 รับราชการ
 เกษตรกร
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บริษัทเอกชน  ค้าขาย
 รับจ้างทั่วไป
 เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน / NGO
 อื่น ๆ ระบุ..............................................
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ดา้ นสุขภาพจิต
ท่านพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต ในประเด็นต่างๆ ดัง ต่อ ไปนี้เ พีย งใด
กรุณ าทํา เครื่อ งหมาย ลงในช่อ งที่ต รงกับ ความคิด เห็น ของท่า นมากที่สุด และหากมีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นให้เติมข้อความลงในช่องข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประเด็นประเมิน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1. สื่อที่ใช้ในการรณรงค์/เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต
1.1 ดึงดูดความสนใจ
1.2 ง่ายต่อการนําไปใช้
1.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. วิธีการที่ใช้ในการรณรงค์/เผยแพร่ความรูส้ ุขภาพจิต
2.1 สะดวกต่อการเข้าถึง
2.2 รวดเร็ว / ทันต่อสถานการณ์
2.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการรณรงค์/เผยแพร่ความรู้
สุขภาพจิต
3.1 เข้าใจง่าย
3.2 นําไปใช้ประโยชน์ได้
3.3 เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
ส่วนที่ 3
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
 1.ประเด็นที่ต้องการให้รณรงค์ครั้งต่อไป ...........................................................
 2.วิธีการรณรงค์ที่ต้องการ....................................................................................
 3.สิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งต่อไป..........................................................................
 4.อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................................
***ขอขอบคุณในความร่วมมือ***
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แบบสอบถาม
การนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ .....
(สําหรับการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
...........................................
คําชี้แจงสําหรับหน่วยงานผู้รวบรวมและวิเคราะห์แบบสอบถาม
1. เมื่อจัดการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ดําเนินการสอบถามการนําองค์ความรู้ ที่ได้รับ
การถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว 3 เดือน
2. ให้จัดทําแบบสรุปการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ (สําหรับการอบรม / สัมมนา /
ประชุมเชิงปฏิบัติการ) และส่งให้สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ภายใน 4 เดือน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
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แบบสอบถามการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ .....
(สําหรับการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ถา่ ยทอดองค์ความรู้ (สําหรับหน่วยงานผู้จัดกรอก)
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ............................................................................................................
 โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม........................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ํากว่า 20 ปี
 20-29 ปี
 30-39 ปี
 40-49 ปี
 50-59 ปี
 60 ปีขึ้นไป
3. ตําแหน่ง
 แพทย์
 นักจิตวิทยา
 พยาบาล
 นักสังคมสงเคราะห์
 นักวิชาการสาธารณสุข
 อื่น โปรดระบุ ..............................................
4. งานที่ท่านรับผิดชอบ
 งานสุขภาพจิต
 อื่นๆ ระบุ ...................................................
5. หน่วยงานที่ท่านสังกัด
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 โรงพยาบาลศูนย์
 โรงพยาบาลทั่วไป
 โรงพยาบาลชุมชน
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 กรม/กอง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ..............................................................
 กรม/กอง นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ .........................................................
 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ระบุ ...........................................................
 อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรูท้ ี่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
คําชี้แจง สําหรับท่านที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามที่ระบุไว้กรุณากาเครื่องหมาย ใน  ทีต่ รงกับสิ่ง
ที่ท่านได้นําไปใช้ประโยชน์จริง และใส่หมายเลขลําดับความสําคัญ 1,2,3 ในช่องลําดับความสําคัญของการ
นําไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มาก กว่า 1 ข้อ)
การนําไปใช้ประโยชน์
เลือกเฉพาะหัวข้อ ลําดับความสําคัญของ
ที่นําไปใช้ประโยชน์ การนําไปใช้ประโยชน์

1. ดูแลอารมณ์และจิตใจตนเองและคนรอบข้าง

2. ให้คําแนะนําปรึกษาแก่บุคคลใกล้ชิดและผู้มารับบริการ

3. ให้ความรู้แก่บุคคลใกล้ชิดและผู้มารับบริการ

4. นําสื่อที่ได้จากการอบรม / สัมมนาไปเผยแพร่

5. พัฒนาบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน

6. เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

8. จัดอบรม / สัมมนาด้านสุขภาพจิต

9. ผลิตสื่อเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

10. จัดทํา / ปรับปรุง ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
***ขอขอบคุณในความร่วมมือ****
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การสํารวจการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
1. เครื่องมือที่ใ ช้ แบบสอบถามการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพั ฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน หน่วยงานในสังกัดกรมทุกแห่งที่ได้ผลิต/พัฒนางานวิจัยหรือความรู้
ด้านสุขภาพจิต โดยต้องเป็นงานวิจัยหรือความรู้ที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม องค์
ความรู้ อย่างน้อยตามขั้นตอนที่ 1 - 4 (ตามคู่มือการดําเนินงานวิจัยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2550 หน้า 36) และเป็นผลงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558
3. ระยะเวลาในการรายงาน รวบรวมแบบสอบถามส่ง สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ภายในวันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. .....
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แบบสอบถาม
การนําองค์ความรู้ที่ผา่ นการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
คําชี้แจงสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุด นี ้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ ประเมิน ผลการนํ า ผลงานวิจ ัย /องค์ค วามรู ้ด ้า น
สุข ภาพจิต ที ่ห น่ว ยงานในสัง กัด กรมสุข ภาพจิต ได้ผ ลิต /พัฒ นาขึ ้น /เฉพาะที ่ดํ า เนิน การแล้ว เสร็จ ใน
ปีงบประมาณ 2558 แล้วได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต โดยต้องเป็นงานวิจัย/องค์ความรู้
ที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ฯ อย่างน้อยขั้นตอนที่ 1- 4 (ตามคู่มือการดําเนินงาน
วิจัยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550 หน้า 36) (ดําเนินการสอบถามภายในเดือนมิถุนายน
2559 และสรุปส่งให้สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. .....)
- ทั้งนี้ขอให้ตอบแบบประเมิน 1 ชุดต่อ 1 องค์ความรู้
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แบบสอบถาม
การนําองค์ความรู้ที่ผา่ นการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
(ตอบแบบประเมิน 1 องค์ความรู้ต่อชุด)
*****************************************************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) ชือ่ องค์ความรู้ที่ผลิต/พัฒนา
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2) ประเภทขององค์ความรู้
 งานวิจัย
 เทคโนโลยี
 นวัตกรรม
 อื่น ๆ ระบุ................................................................................................................................
3) ระยะเวลาดําเนินการจนเสร็จสิ้น
เริ่มต้นเดือน..................................... พ.ศ.………………ถึงเดือน……………………พ.ศ. ……………..
4) ผู้รับผิดชอบ
4.1) ผู้รับผิดชอบหลักชื่อ นาย/นาง/นางสาว .......................................นามสกุล.....................................................
ตําแหน่ง...................................................................... หน่วยงาน....................................................................
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร........................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
4.2 ผู้ร่วมดําเนินการ
1)..................................................................................................................
2).................................................................................................................

ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
1)  ได้นําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว
 ยังไม่ได้นําองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ สาเหตุเพราะ....................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

70

2) รูปแบบของการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
(กรุณาแนบรายละเอียด เช่น ชือ่ เรื่อง, วัน/เดือน/ปี, สถานที,่ ชื่อวารสาร หรือรายการที่เผยแพร่)
 เสนอต่อที่ประชุม /สัมมนา
ระบุชื่อการประชุม/สัมมนา.................................................................................................................
สถานที่ประชุม/สัมมนา........................................................................................................................
 เสนอในสิ่งตีพิมพ์/วารสาร
 ในประเทศ จํานวน...............ครั้ง
 ต่างประเทศ จํานวน............ครัง้
ระบุชื่อสิ่งตีพิมพ์................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 เสนอทางวิทยุ/โทรทัศน์/Website  ในประเทศ จํานวน..............ครัง้
 ต่างประเทศ จํานวน..............ครัง้
ระบุชื่อและรายการสถานีวิทยุ/โทรทัศน์/Web site .....................................................................
 จัดฝึกอบรมกลุม่ เป้าหมาย
 ในประเทศ จํานวน..............ครัง้
 ต่างประเทศ จํานวน ............ครัง้
ระบุชื่อการฝึกอบรม/กลุ่มเป้าหมาย.................................................................................................
........................................................................................................................................................
 นําไปใช้ในการเรียนการสอน ในระดับการศึกษา.............................................................................
.........................................................................................................................................................
(ระบุ) ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3) การได้รับรางวัลต่าง ๆ
 ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล...............................................................................................................
สถาบันที่ให้รางวัล.................................................................................................
เมื่อวันที.่ .................เดือน.............................................ปี......................................
4) การจดสิทธิบัตร
 สิทธิบตั ร เมื่อวันที่ ...................เดือน................ปี...........................
 อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ...................เดือน................ปี............................
.....................................................................................
(...................................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................................
................./...................../..............
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ภาคผนวก 3 ตัวอย่างแบบสรุป
1. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญ ของกรมสุขภาพจิต (โครงการปกติ/วิจัย)
ปีงบประมาณ .....
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการขับเคลือ่ นนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต. ปีงบประมาณ .....
3. สรุปผลความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ .....
4. สรุปผลความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต.ปีงบประมาณ .....
5. สรุปผลการนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ .....
6. สรุปผลการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จไปใช้ประโยชน์.ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สาํ คัญของกรมสุขภาพจิต (โครงการปกติ/วิจัย) งบประมาณประจําปี …..
ประจําไตรมาสที่.....(เดือน..........ถึงเดือน...........พ.ศ.......)
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการที่ 1

โครงการที่ 2

โครงการที่ 3

หน่วยนับ

รวม
แผน/ผล

ระบุตามแผน

เป้าฯ

บาท

งปม.

แผนและผลจําแนกรายเดือน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. หน่วยงาน

ระบุตามผล ผลงาน(วันที่ดําเนินการ)
บาท
งปม.ที่ใช้
ระบุตามแผน
เป้าฯ
บาท
งปม.
ระบุตามผล ผลงาน(วันทีด่ ําเนินการ)
บาท
งปม.ทีใ่ ช้
ระบุตามแผน
เป้าฯ
บาท
งปม.
ระบุตามผล ผลงาน(วันที่ดําเนินการ)
บาท
งปม.ที่ใช้
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต ประจําปีงบประมาณ …..
ไตรมาสที่.....(เดือน..... ถึงเดือน.........พ.ศ. …..)
ชื่อโครงการ.............................................................................
ผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. ...........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
(6) โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1

(7)
หน่วยนับ
(แผน/ผล)
ระบุตามแผน

เป้า/ งบประมาณ

รวม
งบประมาณ

(8) แผน/ผลจําแนกรายเดือน
ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

(9)
หน่วยงานที่
ปฏิบัติ

เป้าฯ

บาท

งบฯ

ระบุตามผล

ผลงาน
(วันที่ดําเนินการ)

กิจกรรมที่ 2

บาท

งปม.ที่ใช้

ระบุตามแผน

เป้าฯ

บาท

งบฯ

ระบุตามผล

ผลงาน
(วันที่ดําเนินการ)

บาท

งปม.ที่ใช้
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แบบสรุป
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ .....
ประเภทโครงการ
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ............................................................................................................
 โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม...........................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ

จํานวน

รวม
อายุ

จํานวน

ชาย
หญิง
ต่ํากว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป

ร้อยละ

งานที่รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต
อื่นๆ (ระบุ)......................
รวม
ร้อยละ
หน่วยงานที่สงั กัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

จํานวน

ร้อยละ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

รวม
ตําแหน่ง
แพทย์
พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
ครู
แกนนําชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน
อื่น ๆ (ระบุ)..........................

จํานวน

กรม/กองในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรม/กองนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ร้อยละ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
อื่นๆ (ระบุ) ...............................
รวม

รวม

75

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ .....
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ
1.1 เหมาะสมทันยุคสมัย
1.2 เข้าใจง่าย
1.3 นําไปใช้ประโยชน์ได้
1.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1.5 ตรงกับความต้องการ
2. สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอด
ความรู้ (เช่น หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ
CD ฯลฯ)
2.1 ดึงดูดความสนใจ
2.2 ง่ายต่อการนําไปใช้
2.3 เหมาะสมกับผู้รับความรู้
2.4 มีความเพียงพอต่อจํานวนผู้รับ
ความรู้
3 . รูปแบบการถ่ายทอดความรู้
(เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ
การทํากิจกรรม การดูงาน การทํา
กลุ่ม การทํากิจกรรมค่าย ฯลฯ)
3.1 ทันยุคสมัย
3.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.3 สอนเข้าใจง่าย

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
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ประเด็นประเมิน
3.4 เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดงความ
คิดเห็น
4.วิทยากร
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา
4.2 สอนเข้าใจง่าย
4.3 เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดง
ความคิดเห็น
4.4 ตอบข้อซักถามตรงประเด็น
4.5 ความรูใ้ นเนื้อหาที่บรรยาย
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มี
ความเหมาะสม

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

จํานวนผู้ตอบ

ชื่อผู้ประสานงาน _____________________________หน่วยงาน________________
เบอร์โทรศัพท์________________ E-mail : _____________________________
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แบบสรุป
ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ .....
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสุขภาพจิต
1) ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................
ชื่อโครงการย่อย / กิจกรรม............................................................................................................
2) สื่อทีใ่ ช้ในการรณรงค์ (ระบุ)..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
3) วิธีการรณรงค์ (ระบุ).........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จํานวน ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ
อาชีพ
ชาย
หญิง
ว่างงาน
รวม
รับราชการ
อายุ
จํานวน ร้อยละ เกษตรกร
ต่ํากว่า 20 ปี
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
ค้าขาย
40 – 49 ปี
รับจ้างทั่วไป
50 – 59 ปี
เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน/NGO
60 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ (ระบุ)...........................
รวม
รวม
การศึกษา
จํานวน ร้อยละ
ต่ํากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ .....
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
1. สื่อที่ใช้ในการรณรงค์/เผยแพร่
ความรูส้ ุขภาพจิต
1.1 ดึงดูดความสนใจ
1.2 ง่ายต่อการนําไปใช้
1.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2.วิธีการทีใ่ ช้ในการรณรงค์/เผยแพร่
ความรูส้ ุขภาพจิต
2.1 สะดวกต่อการเข้าถึง
2.2 รวดเร็ว / ทันต่อสถานการณ์
2.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3.เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการ
รณรงค์/เผยแพร่ความรู้สขุ ภาพจิต
3.1 เข้าใจง่าย
3.2 นําไปใช้ประโยชน์ได้
3.3 เหมาะสมกับสถานการณ์

น้อยที่สุด

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

จํานวนผู้ตอบ (คน)

ชื่อผู้ประสานงาน ………………………………………………………………..เบอร์โทรศัพท์……………………………………
E-mail :........................................................................................................................................................
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แบบสรุป
การนําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ .....
(สําหรับ การอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
หน่วยงานผูจ้ ัด..............................................วัน/เดือน/ปีที่จัด.........................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ...............................................................................................................
 โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม.........................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ํากว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
ตําแหน่ง
แพทย์
พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
อื่น ๆ (ระบุ)..........................
รวม

จํานวน ร้อยละ

งานที่รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต
อื่นๆ (ระบุ)......................
รวม
จํานวน ร้อยละ
หน่วยงานที่สงั กัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
กรม/กองในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรม/กองนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
จํานวน ร้อยละ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
อื่นๆ (ระบุ) ...............................
รวม

จํานวน

ร้อยละ
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ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรูท้ ี่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
การนําไปใช้ประโยชน์

ผู้ตอบ
ทั้งหมด
จํานวน
(คน)

มีการ
นําไปใช้ประโยชน์

ลําดับ
ความสําคัญของการ
นําไปใช้

จํานวน ร้อยละ ลําดับ 1(คน) ร้อยละ
(คน)

1. ดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนรอบข้าง
2. ให้คําแนะนําปรึกษาแก่บุคคลใกล้ชิดและผู้มา
รับบริการ
3. ให้ความรู้แก่บุคคลใกล้ชิดและผู้มารับบริการ
4. นําสื่อที่ได้จากการอบรม / สัมมนาไปเผยแพร่
5. พัฒนาบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน
6. เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
8. จัดอบรม / สัมมนาด้านสุขภาพจิต
9. ผลิตสื่อเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
10. จัดทํา / ปรับปรุง ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต
สรุป จํานวนผูต้ อบสอบถาม ฯ ว่า “ใช้” (ใช้ประโยชน์) ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป มีจํานวน...............คน
คิดเป็นร้อยละ .......................(ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามฯ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

จํานวนผู้ตอบ (คน)

ชื่อผู้ประสานงาน .................................................หน่วยงาน.........................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... E-mail : ……………….....................…………………………….
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สรุปผลการประเมิน
การนําองค์ความรู้ที่ผา่ นการวิจัยและพัฒนาแล้วในปีงบประมาณที่ผา่ นมา
ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาดําเนินงานสุขภาพจิต
(ปีงบประมาณ .....-.....)
ผลการประเมินการนําผลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ได้ผลิต/พัฒนาขึ้น/เฉพาะที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ .....-..... แล้วได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาดําเนินงานสุขภาพจิต โดยต้องเป็นงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม องค์ความรู้ฯ อย่างน้อยขั้นตอนที่ 1- 4 (ตามคู่มือการดําเนินงานวิจัยกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2550 หน้า 36) มีจํานวนองค์ความรู้ทั้งสิ้น...........เรื่อง โดยแบ่งประเภทองค์ความรู้งานวิจัย จํานวน.........
เรื่อง ประเภทเทคโนโลยี จํานวน.........เรื่อง และประเภทนวัตกรรม จํานวน.......เรื่อง จําแนกตามประเด็น
การประเมิน ดังนี้
การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
องค์ความรู้ประเภทงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวนทั้งสิ้น.......เรื่อง มีการนําองค์ความรู้ที่
ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จ ในปีงบประมาณ .....-..... ได้นําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพจิต
จํานวน .......เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ...........โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทองค์ความรู้
1. งานวิจัย
2. เทคโนโลยี
3. นวัตกรรม
รวมทั้งสิน้

การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ใช้ประโยชน์แล้ว
ยังไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์
จํานวน(เรื่อง)
ร้อยละ
จํานวน(เรื่อง)
ร้อยละ
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

**************************************************

83

รายชื่อผู้จัดทํา
1.ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณิศา สุขเรือน
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ (ที่ทาํ งาน) : 02 - 5908432
โทรศัพท์มือถือ : 093 – 5846846
E – mail : Pbsd.mhs5@gmail.com
2.ชื่อ-สกุล : นายเศรษฐา ขุมทอง
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ (ที่ทํางาน) : 02 - 5908133
โทรศัพท์มือถือ : 081 – 2579028
E – mail : Pbsd.mhs5@gmail.com
3.ชื่อ-สกุล : นางนภาภรณ์ รอดชยันต์
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ (ที่ทํางาน) : 02 - 5908120
โทรศัพท์มือถือ : 081 – 9876602
E – mail : Pbsd.mhs5@gmail.com
4.ชื่อ-สกุล : นางสาวนิสารัตน์ หีบกล้า
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ (ที่ทํางาน) : 02 - 5908178
โทรศัพท์มือถือ : 091 – 7231981
E – mail : Pbsd.mhs5@gmail.com
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