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คํานํา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 และ
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2560 และ ฉบั บ ที่ 2
พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) และ
เกณฑ์ในการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมุ่งเน้ น
การพั ฒนาคุณภาพ และหลั กธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อ ให้ การบริหารราชการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
กรมสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ได้ จั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยนโยบายหลั ก
4 ด้าน คือ 1) นโยบายด้านรั ฐ สัง คมและสิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้ านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสีย
3) นโยบายด้านองค์การ และ 4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์ การที่ ดี ด้ า นต่ า งๆ และหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หลั ก
ประสิ ท ธิ ผ ล(Effectiveness) หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness)
ห ลั ก ภ า ร ะ รั บ ผิ ดชอบ(Accountability) ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส (Transparency) ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ วม
(Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความ
เสมอภาค (Equity) ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและ
บุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายอื่นๆ อย่างทั่วถึง
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ประกาศเจตนารมณ์ในการดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติภารกิจหลัก คือ
การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านสุขภาพจิต และจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และทันต่อ
สถานการณ์แก่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
ในฐานะผู้ บ ริ ห ารของกรมสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ได้ กํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี
กรมสุขภาพจิต เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิตมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศ รีแ ละ
มีคุณค่าของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทํางาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร
บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบุคลากรทุกระดับของกรมสุขภาพจิตจะสามารถ
นํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
กรมสุ ข ภาพจิ ต จะพิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี
เป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญา
ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทุกคน จึงขอให้ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร
ในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกคนรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ
ต่อไป

(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
กุมภาพันธ์ 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการเตรียมการ

1. ทบทวนเอกสาร ศึ ก ษานโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี และศึ ก ษา
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ของ
กรมสุขภาพจิต

ขั้นตอนการจัดทํา
ร่างนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การทีด่ ี

2. จั ด ทํ า ร่ า งนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 กรมสุขภาพจิต ซึ่งประกอบด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต ที่ครอบคลุมนโยบาย
หลัก 4 ด้าน เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต
3. อธิบดีกรมสุขภาพจิตแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
กรมสุขภาพจิต ประจําปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
ที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก กรรมการ และเลขานุการ
4. คณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีพิจารณา (ร่าง) นโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต ประจําปี พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการนําไป
ปฏิบัติและประเมินผล

5. อธิบดีกรมสุขภาพจิตอนุมัติ และประกาศนโยบายฯของกรม
6. สื่ อ สารนโยบายฯ ในที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารกรมสุ ข ภาพจิ ต รวมถึ ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นเพื่อลงไปปฏิบัติต่อไป
7. ผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต รับทราบนโยบาย และนํา
นโยบายไปเผยแพร่แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อถือปฏิบัติและดําเนินการ
ตามโครงการ/มาตรการ

8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทําเอกสาร และเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ตามช่องทางต่างๆ และ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา รวมถึงการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการ/โครงการ (PM) ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน ส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกํากับดูแลองค์กรที่ดี
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
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สารบัญ
หน้า
 คํานํา
 ประกาศเจตนารมณ์
 ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563
 สารบัญ
 สารบัญรูปภาพ
 สารบัญตาราง
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หมวดที่ 1 บททั่วไป
1.1 ทิศทางองค์การกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 วิสัยทัศน์
 เป้าประสงค์วิสัยทัศน์
 จุดยืนยุทธศาสตร์
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 พันธกิจ
 ค่านิยมหลัก
1.2 โครงสร้าง หน้าที่และอํานาจของกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มที่ 1 สํานัก กองและกลุม่ ในส่วนกลางกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มที่ 2 สถาบัน และโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิต
 คณะผู้บริหาร
 คณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
1.3 หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
 วัตถุประสงค์ของนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี

1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
7
10
12
14
15
18

หมวดที่ 2 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
2.1 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี และมาตรการ แนวทางในการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) นโยบายด้านผู้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) นโยบายด้านองค์การ
4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
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สารบัญ
หน้า
2.2 โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการนโยบายการกํากับดูแลที่ดี
กรมสุขภาพจิต ประจําปี 2563
 นโยบายด้านที่ 1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 นโยบายด้านที่ 2 ด้านผู้รับบริการ และผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
 นโยบายด้านที่ 3 ด้านองค์การ
 นโยบายด้านที่ 4 ด้านผู้ปฏิบตั ิงาน
หมวดที่ 3 การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
3.1 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
3.2 รายนามผู้บริหารกรมสุขภาพจิตในการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารอ้างอิง

24
25
27
36
42
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สารบัญรูปภาพ
รูปที่
1
2
3
4
5

โครงสร้างกรมสุขภาพจิต
การเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ
ผังโครงสร้างการกํากับดูแลองค์การกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
กรอบแนวทางทั้ง 4 ด้านตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
1.1 ทิศทางองค์การกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข1
 วิสัยทัศน์
“กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
และเจ้าหน้าทีม่ ีความสุข”
 เป้าประสงค์วสิ ัยทัศน์
1. งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0
2. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
3. บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุข
 จุดยืนยุทธศาสตร์
1. เป็นผู้ชี้นําทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน
3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนางานสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
 พันธกิจ
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดําเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกําหนดทิศทางงานด้านสุขภาพจิตของประเทศ
 ค่านิยมหลัก
“MENTAL”
M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดย
ยึดมั่น ในประโยชน์ส่วนรวม
E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
การทํ า งานโดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
เสมอภาค ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565 ของกรมสุขภาพจิต). กรุงเทพมหานคร :

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2562, หน้า 1 – 3.
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N - Network สัมพันธ์เครือข่าย
การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับเครือข่ายด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง
เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดผลสําเร็จและมีความสุข
T - Teamwork ทํางานเป็นทีม
การทํ างานเป็ นที ม มีความสามัค คี การผนึ กสายสัม พันธ์ การมีน้ําใจช่ วยเพื่ อนร่วมงาน การ
ประสานใจ และกายบนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการมีส่วนร่วมในการกําหนด
เป้าหมาย
A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้
การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่
โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน และพร้อมเปิดเผยข้อมูล
L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การเรี ยนรู้อย่ างต่ อเนื่ องของบุ คลากร ที มงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งยังต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และกล้าเผชิญกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

1.2 โครงสร้าง หน้าที่และอํานาจกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตมีภารกิจ2เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและบริการด้านสุขภาพจิต โดยมีการศึกษา
วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ดําเนินการส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
รวมทั้ ง สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน และเป็ น ธรรม โดยมี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจ
ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินการและพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทําและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตของประชาชน
(4) กํ า หนดและพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานในการส่ง เสริม ป้ อ งกั น บํ า บั ด รั ก ษา และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ด้านสุขภาพจิตของประชาชน
(5) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน ตลอดจนประเมินการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
(6) พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน
(7) ส่งเสริ ม สนับ สนุ น และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อ ให้ประชาชน
เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
(8) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก และซับซ้อน

2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่

130 ก ) น.10 -11
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(9) จั ด ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชแก่ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน
(10) ส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสารเสพติดที่มีโรคจิตเวชร่วม
(11) ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(12) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของกรมหรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ปัจจุบันกรมสุขภาพจิตมีหน่วยงานในสังกัด จํานวน 47 หน่วยงาน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (รูปที่ 1) ดังนี้
(1) หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2560 ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองบริหารทรัพยากร
บุคคล กองบริหารการคลัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กองส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12
(2) หน่วยงานที่จัดตั้งโดยมีโครงสร้างอัตรากําลังที่ ก.พ. รองรับบัญชีตําแหน่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โรงพยาบาล
สวนปรุง โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
ราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวช
นครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ และโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
(3) หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน ได้แก่ สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักวิชาการสุขภาพจิ ต สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สถาบั น
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

รูปที่ 1 โครงสร้างกรมสุขภาพจิต
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โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ข อบเขตการดํ า เนิ น งาน มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจ รวมถึ ง ประเด็ น ความเชี่ ย วชาญ
ของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 กลุ่มที่ 1 สํานัก กองและกลุ่มในส่วนกลางกรมสุขภาพจิต จํานวน 14 แห่ง
1.1) กลุ่มตรวจสอบภายใน3 มีหน้าที่และอํานาจหลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี ข องกรม รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร4 มีหน้าที่และอํานาจหลักในการพัฒนาการบริหารงานของกรม
ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และคุ้ ม ค่ า โดยเสนอแนะและให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ อ ธิ บ ดี เ กี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหารภายในกรม ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม รวมถึ ง ประสานและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานกลางต่ า งๆ
และหน่วยงาน ภายในกรม
1.3) สํานักงานเลขานุการกรม5 มีหน้าที่และอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ของกรม งานช่ ว ยอํ า นวยการ งานบริ ห ารทั่ ว ไป และงานเลขานุ ก ารของกรม รวมทั้ ง งานพระราชพิ ธี
งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษควบคู่กับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ความก้าวหน้า และผลงานของกรม รวมถึง/ตลอดจนดูแลงานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ และงานสวั ส ดิ ก ารของกรม รวมทั้ ง การรั ก ษาความปลอดภั ย ในเขตพื้ น ที่ ก รม พร้ อ มกั บ
ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการในกรม
1.4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล6 มีหน้าที่และอํานาจในการจัดระบบงานและบริหารงาน
บุคคลของกรม เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม พร้อมทั้ง
ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา งานคดีปกครอง
และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม
1.5) กองบริ ห ารการคลั ง 7 มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจในการสนั บ สนุ น งานด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี
งบประมาณและการพัสดุของกรมสุขภาพจิต

3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่

130 ก ) น.11
4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134
130 ก ) น.11 -12
5 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134
130 ก ) น.12
6 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134
130 ก ) น.12
7 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134
130 ก ) น.12

(ตอนที่
(ตอนที่
(ตอนที่
(ตอนที่
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1.6) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน8 มีหน้าที่และอํานาจในการจัดทําและพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อ

รองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการจัดทําและพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ
กรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวง ประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ระหว่ างประเทศ
พร้ อ มกั บ จั ด ทํ า และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ของประเทศ โดยบู ร ณาการให้ เ ป็ น
ระบบเดียว วิเคราะห์ จัดทําคําของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณของกรม ประสานนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การเงิน การคลัง งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินงานสุขภาพจิต ควบคู่การกํากับ
ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต นอกจากนี้ ยั ง ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานด้ า นกฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ข ภาพจิ ต
พัฒนากฎหมาย ให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย และการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
บรรดาที่ อ ยู่ ใ นหน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของกรม ทั้ ง นี้ ยั ง ต้ อ งดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ข้อกําหนด อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพจิต
1.7) กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต9 มีหน้าที่และอํานาจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
พัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชประชาชน พร้อมกับการจัดทําข้อเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการผลักดันและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และครอบคลุมใน
ระดับพื้นที่เขตสุขภาพและเครือข่ายทางสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ควบคู่กับการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการกํากับ นิเทศ และให้คําแนะนําทางด้านวิชาการ
ด้านการพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.8) กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต10 มีหน้าที่และอํานาจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
พั ฒ นา องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการดํ า เนิน งานด้ า นการส่ ง เสริม สุ ข ภาพจิ ตและป้ อ งกันปัญ หา
สุขภาพจิต ให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยดําเนินการจัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประเทศ
ทั้ ง ยั ง ผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
ที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน และครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม วั ย ในระดั บ พื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพและเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมอื่ น ๆ
ทั้ ง ในส่ ว นของภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม ทั้ ง นี้ ยั ง ต้ อ งดํ า เนิ น การพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรวมถึงการกํากับนิเทศและให้คําแนะนําทางด้านวิชาการด้านการพัฒนา
ระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

8 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่

130 ก ) น.13
9 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่
130 ก ) น.12 - 13
10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่
130 ก ) น.14
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1.9) สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE11 มีหน้าที่และอํานาจในการผลิตและพัฒนา
องค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นกลุ่มเสี่ยง คือ วัยรุ่นและเยาวชน ดําเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน ทั้งยังดําเนินการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และจัดค่าย
TO BE NUMBER ONE รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและแกนนําอาสาสมัครทั่วประเทศเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเครือข่ายชมรมและสมาชิกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยน
ค่ า นิ ย ม และสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ทั้ ง ในกลุ่ ม บุ ค คลทั่ ว ไปและในกลุ่ ม วั ย รุ่ น และเยาวชน
(สมาชิก TO BE NUMBER ONE) และปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะบูรณาการความร่วมมือในโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.10) สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช12 มีหน้าที่และอํานาจใน
การพัฒนานโยบาย สนับสนุน ส่งเสริม และกํากับดูแลแนวทางการวิจัยในคนภายในกรมสุขภาพจิตให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน และเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สร้างความตระหนักในหน้าที่ของนักวิจัยและจะให้ความ
เคารพพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ และความปลอดภั ย ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย พร้ อ มกั บ การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การดําเนินการงานวิจัยในกรมสุขภาพจิตให้มีมาตรฐานเดียวกันและได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการประสานงาน
ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
กรมสุขภาพจิต
1.11) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์13 มีหน้าที่และอํานาจในการพัฒนาและประสานความร่วมมือ
ด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ และพัฒนา ฝึกอบรม ลาศึกษา ศึกษาดูงานจากบุคลากรสุขภาพจิตในต่างประเทศ
พร้อมกับการประสานการดําเนินการเกี่ยวกับข้อกําหนด อนุสัญญา หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสุขภาพจิตระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ยังต้องปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต
1.12) สํานักวิชาการสุขภาพจิต14 มีหน้าที่และอํานาจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการ
ความรู้ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องตามประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวชที่
สําคัญของประเทศ รวมทั้งควบคุม กํากับ พัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช พร้อมกับการ
พัฒนาระบบติดตาม การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ ทั้งในภาวะปกติ
และ ในภาวะวิกฤติ ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประเทศ และกํากับ ติดตาม และจัดทําฐานข้อมูล
เพื่อวางแผนทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในประเทศ และจัดทําวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
เพื่ อเป็นช่ องทางการเผยแพร่ผลงานวิจั ยและผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิ ตและจิต เวช และยั งเป็นสื่ อกลาง
ที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต ด้วยมาตรฐานรับรองระดับประเทศและระดับอาเซียน รวมทั้ง
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชผ่านการประชุมเชิงวิชาการ รวมถึงการพัฒนาระบบ
11 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (5 กุมภาพันธ์ 2561). คําสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 116/2561. การจัดตั้งสํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (14 พฤษภาคม 2561). คําสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 210/2560. การจัดตั้งสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวช
13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (5 กุมภาพันธ์ 2561).คําสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 119/2561. การจัดตั้งสํานักงานวิเทศสัมพันธ์
14 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (14 พฤศจิกายน 2561). คําสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 1112/2561. การจัดตั้งสํานักวิชาการสุขภาพจิต
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ฐานข้อมูลคลังความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้มาตรฐานและบริหารทรัพยากรตํารา วารสาร เอกสารวิชาการ
สุ ข ภาพจิ ต ผ่ า นระบบห้ อ งสมุ ด ปกติ แ ละห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมสุ ข ภาพจิ ต และประสานเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการจัดฝึกอบรมและบริการจัดการหลักสูตร
แพทย์ ป ระจํ า บ้ า น สาขาเวชศาสตร์ ป้ อ งกั น แขนงสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
World Federation for Education (WFME) และข้อกําหนดตามการรับรองจากแพทยสภา
1.13) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ15 มีหน้าที่และอํานาจในการจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพจิตของประเทศโดยบูรณาการให้เป็นระบบเดียวกัน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์อ้างอิงสารสนเทศด้านสุขภาพจิต พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานด้านบริหารวิชาการ และบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต รวมถึงประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพจิต เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิต
1.14) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต16 มีหน้าที่และอํานาจในการปลูกฝัง เสริมสร้าง
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตามข้อปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และป้องกัน การทุจริตและประพฤติกรรมมิชอบเพื่อการปฏิบัติราชการโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงธํารงรักษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้ง
ดําเนินงานตามทิศทางนโยบายมาตรการและกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมสุขภาพจิต
ควบคู่กับการเสริมสร้างเผยแพร่ความรู้แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน และเป็นช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ การฝ่าฝืนทางจริยธรรม และการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางานรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม พร้อมกับการดําเนินงานกํากั บ ติดตาม ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านมาตรฐานทางจริยธรรมประจํากรมสุขภาพจิต พร้อมกับเป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ยังดําเนินงานอื่นตามที่กําหนดในประมวล
จริยธรรม หรือตามที่อธิบดีกรมสุขภาพจิต คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของผู้ดํารงตําแหน่งกลุ่มงาน
 กลุ่มที่ 2 สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต จํานวน 20 แห่ง
หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีทั้งที่เป็นสถาบันและโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดั บประเทศ (Excellence Center) 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับ เขต
(Academic Center) และ 3) การบริการจิตเวชทั่วไป โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
2.1) สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ (Excellence Center)
สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศจํานวน 13 แห่ง ซึ่งแต่ละ
แห่งมีหน้าที่และอํานาจคล้ายคลึงกัน คือ การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน
องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศและดําเนินการ
ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญระดับประเทศแก่หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมกับการให้บริการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญ รวมถึงให้การเพิ่มพูน
15 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (21 พฤษภาคม 2561). คําสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 452/2561. การจัดตั้งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (5 กุมภาพันธ์ 2561). คําสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 117/2561. การจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต

7

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
Organizational Governance

ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านที่เชี่ยวชาญแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง
บุคลากรอื่นของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยหน่วยงานดังกล่าว ประกอบด้วย
2.1.1) สถาบันราชานุกูล17 เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่อง

ทางสติปัญญา
2.1.2) โรงพยาบาลศรีธัญญา18 เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตเวช
2.1.3) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์19 เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน

นิติจิตเวชศาสตร์
2.1.4) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา20 เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์
2.1.5) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านออทิสติก (Autism)
2.1.6) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (Adolescent Mental Health)
2.1.7) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านพัฒนาการล่าช้า (Delayed Development)
2.1.8) โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้แอลกอฮอล์ (Alcohol Use Mental Health Problem)
2.1.9) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านโรคซึมเศร้า (Depression)
2.1.10) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย (Suicide Prevention)
2.1.11) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงาน
ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตชุมชน (Community Mental Health)
2.1.12) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (Geriatric Mental Health)
2.1.13) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ (Trauma and Crisis Mental Health)

17 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่
130 ก ) น.16
18 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่

130 ก ) น.14
19 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่
130 ก ) น.15
20 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่
130 ก ) น.15
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2.2) สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญระดับเขต (Academic Center)
สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญระดับเขตจํานวน 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่ง
มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจคล้ า ยคลึ ง กั น คื อ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเกี่ ย วกั บ มาตรฐานของงาน
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะที่เชี่ยวชาญระดับเขต และดําเนินการส่งเสริม
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะที่เชี่ยวชาญในระดับเขตแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน พร้อมกับการให้บริการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่
รุ น แรง ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าการเฉพาะด้ า นที่ เ ชี่ ย วชาญ รวมถึ ง ให้ ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะ
การปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านที่เชี่ยวชาญแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรอื่นของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยหน่วยงานดังกล่าว ประกอบด้วย
2.2.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคจิตเภท (Schizophrenia)
2.2.2) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชทางเลือก (Alternative Psychiatry)
2.2.3) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชจากการใช้สารเสพติด (Addictive Psychiatry)
2.2.4) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Psychiatry)
2.3) สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชที่ให้การบริการจิตเวชทั่วไป
สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชที่ให้บริการจิตเวชทั่วไป จํานวน 3 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีหน้าที่
และอํานาจคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กและวัยรุ่นที่มี
ปัญหาด้านพัฒนาการหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ในพื้นที่ และทําการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการเฉพาะด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ควบคู่กับการส่งเสริม พัฒนา ถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้งในภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน่วยงานดังกล่าว ประกอบด้วย
2.3.1) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
จิตเวชทั่วไป โดยเน้นด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและครอบครัว และสุขภาพจิตเด็กที่ถูกกระทํารุนแรง ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.3.2) สถาบั น สุ ข ภาพจิตเด็ กและวัยรุ่นภาคใต้ เป็นหน่วยงานที่ให้ บริการจิ ตเวชทั่วไป
โดยเน้น ด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและครอบครัว และสุขภาพจิตเด็กที่ถูกกระทํารุนแรง ในพื้นที่ภาคใต้
2.3.3) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก21 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจิตเวชทั่วไป รวมถึงการ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่บุคลากรทางการแพทย์ แ ละ
กระทรวงสาธารณสุข

21 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (27 กุมภาพันธ์ 2561). คําสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 191/2561. การจัดตั้งโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
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 กลุ่มที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-1222 และ 13 มีหน้าที่และอํานาจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบควบคู่กับ
การ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้ า น
สุขภาพจิต พร้อมกับเฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่
รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในการรับผิดชอบพื้นที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดลําพูน โดยดําเนินงานเชื่อมโยง
กับโรงพยาบาลสวนปรุงและเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1
3.2) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์
จั งหวั ดตาก และจั งหวัดพิ ษ ณุ โ ลก โดยดํ าเนินงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลจิ ต เวชพิษ ณุ โลกและเครือข่ า ยใน
เขตสุขภาพที่ 2
3.3) ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 3 จั ง หวั ด นครสวรรค์ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลจิต
เวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3
3.4) ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 4 จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนายก
โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลศรีธัญญา และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 4
3.5) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี และจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยดํ า เนิ น งานเชื่ อ มโยงกั บ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 5
3.6) ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ตที่ 6 จั ง หวัด ชลบุรี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปราจีนบุ รี จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 6
3.7) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และ
เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7
3.8) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดเลย โดยดําเนินงานเชื่อมโยง
กับโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 8
3.9) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และ
เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 9

22 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 (ตอนที่
130 ก ) น.15
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3.10) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร
จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี และจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ โดยดํ า เนิ น งานเชื่ อ มโยงกั บ โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10
3.11) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดําเนินงานเชื่อมโยง
กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 11
3.12) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดสงขลา รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์ และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 12
3.13) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินงาน
เชื่อมโยงกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 13
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะพบความเชื่ อ มโยงระหว่ า งสถาบั น หรื อ โรงพยาบาลจิ ต เวช และ
ศูนย์สุขภาพจิตใน แต่ละเขตสุขภาพ ดังปรากฏในรูปการเชื่อมโยงการดําเนินงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ

11

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
Organizational Governance

 คณะผู้บริหาร23
คณะผู้บริหารประกอบด้วยอธิบดี รองอธิบดีจํานวน 3 คน และผู้อํานวยการสํานัก/ กอง หรือเทียบเท่า
จํานวน 47 คน (รูปที่ 3) โดยมีบทบาทและหน้าที่หลักของคณะผู้บริหาร ดังนี้
1. อธิบดีกรมสุขภาพจิต บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
(1) กํ าหนดนโยบาย วางแผน จั ดระบบงาน อํ านวยการ วินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน ควบคุม
ต ร ว จ ส อ บ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น แ ล ะ ใ ห้ คํ าปรึ ก ษ า เ กี่ ยวกั บ ง า น ข อ ง ก ร ม สุ ข ภ าพจิ ต
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2) พิจารณาปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
(3) ให้ คํ า ปรึ ก ษาและเสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด
คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของส่วนราชการตลอดจนเข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
(4) ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ และลูกจ้าง
ชั่วคราวในส่วนราชการ
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. รองอธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต (ปั จ จุ บั น จํ า นวน 3 ตํ า แหน่ ง ) สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี
กรมสุขภาพจิต ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอธิบดีในการกําหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน อํานวยการ วินิจฉัย สั่งการ
ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินปัญหา และประเมินผลงาน
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับงานต่างๆ ของกรมสุขภาพจิตตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประสานงานและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ และลูกจ้าง
ชั่วคราวในส่วนราชการรองจากอธิบดี
3. ผู้อํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเท่า24
(1) วางแผนงาน โครงการ หรื อ แผนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ กํ า หนดเป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของกรมสุขภาพจิต
(2) กําหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(3) บูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่กําหนด
(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อความ
ร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
(5) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมถึงให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
23 สํานักงาน ก.พ. (25 พฤษภาคม 2560). ที่ นร 1008/ว 6 . การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง. น.1-2
24 สํานักงาน ก.พ. (28 กรกฎาคม 2558). ที่ นร 1008/ว 15 . การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ. น 1-2

12

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
Organizational Governance

(6) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้ สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของกรมสุขภาพจิต
(7) ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กําหนด

รูปที่ 3 ผังโครงสร้างการกํากับดูแลองค์การกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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 คณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต แต่ ง ตั้ ง ประธาน รองประธาน ที่ ป รึ ก ษา ที่ ป รึ ก ษาจากหน่ ว ยงานภายนอก
คณะกรรมการและเลขานุการนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย
1 นายเจษฎา โชคดํารงสุข
ที่ปรึกษา
2 นายวชิระ เพ็งจันทร์
ที่ปรึกษา
3 นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
ที่ปรึกษา
4 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ประธาน
5 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายชิโนรส ลี้สวัสดิ์)
รองประธาน
6 ผู้อํานวยการสํานักวิชาการสุขภาพจิต
กรรมการ
7 ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
8 ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
9 ผู้อํานวยการสํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรรมการ
10 หัวหน้าสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรรมการ
11 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
12 หัวหน้ากลุ่มคุม้ ครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต
กรรมการ
13 เลขานุการกรม
กรรมการ
14 ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
15 ผู้อํานวยการกองบริหารการคลัง
กรรมการ
16 ผู้อํานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรรมการ
17 ผู้อํานายการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรรมการ
18 ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรรมการ
19 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
กรรมการ
20 ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
กรรมการ
21 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
22 นางอธิฏฐาน
ภัทรสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
23 นายนนท์ดิฐพัฒน์ ลีละบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
1. จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีประจําปี
2. สื่อสารนโยบาย สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต
3. กํากับดูแล ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตหรือบุคลากรได้นํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล
4. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินมาตรการหรือโครงการที่รองรับนโยบายในแต่ละด้าน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน
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1.3 หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
การจั ด ทํ า นโยบายการกํ ากั บดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องกรมสุ ข ภาพจิ ต นั บ เป็ น การสนองตอบต่ อแนวคิ ด
หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมดังนี้
1) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ มาตรา 76
วรรคที่ 1 กําหนดให้
“รั ฐ พึ ง พั ฒ นาระบบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือกันและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
2) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรั ฐ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ แห่ ง รั ฐ การลดขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจั ด สรรงบประมาณและการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง
หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช
กฤษฎี ก ากํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ ร าชการและการสั่ ง การให้
ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
3) คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีการแถลงประเด็น
การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐโดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้คํานึงถึงประโยชน์ของ
ชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้
ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจ
และความผูกพันในการทํางาน
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4) สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครั ฐ หมวด 1 การนําองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ใ ห้ความสําคัญกับการนําองค์กร (หัวข้อ 1.1) เพื่อให้
ส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและดําเนินการอย่างมีจริยธรรม (หัวข้อ 1.2) รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว
บุคลากรในองค์การต้องมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ ผู้บริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม รวมกับการรักษาปกป้อง
ไม่ให้องค์การดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ
5) สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทําหนังสือเรื่องการบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล สรุปความว่า
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างมากที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุเพราะเป็น
เรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและยังเป็นการสร้างความตื่นตัวในการรับบริการที่ดี
ของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการได้รับการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่หลากหลาย
จึงต้องมีการปรับตัวที่องค์การภาครัฐ มีการปรับกระบวนทัศน์ในกระบวนงานเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของชาติ ให้นํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความสะดวกและความสําคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิ รู ป เพื่ อ ทํ า ให้ ก ารบริ ห ารงานของภาครั ฐ บุ ค ลากรของรั ฐ มี จิ ต ที่ ยึ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นเป้าหมายหลักบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้อํานาจของรัฐที่ปรากฏไว้ นอกจากนี้รัฐเอง
ต้ อ งยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในภาวะของการแข่ ง ขั น ในกระแสโลกาภิ วั ต น์ ตั้ ง แต่ ยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารที่ มี
ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการพัฒนาไปตามที่มุ่งหวังไว้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันองค์การภาครัฐของประเทศ ยังต้องดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการเป็ น ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จึ ง ได้ เ ริ่ ม มี ก ารปรั บ กระบวนการทํ า งานและ
ดําเนินการตามเกณฑ์ฯ เพื่อ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม ตามกระบวน
ทัศน์ของประเทศ โดยผ่านกระบวนการแนวคิดใหม่ที่มีคุณลักษณะ สาระสําคัญในการปฏิบัติงานในระบบราชการ
ในหมวด 1 การนําองค์การที่มีทั้งความสอดคล้องกันในบางประเด็น และแตกต่างกันในบางประเด็น (ตารางที่ 1 )
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนากรมสุขภาพจิตส่วนหนึ่งที่จะทําให้สามารถตอบ
การเป็นองค์การที่ดียุคใหม่ โดยดําเนินงานพร้อมกับมองการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านวิสัยทัศน์ ค่านิยม
และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต รวมถึงการพัฒนาองค์การในรูปแบบความยั่งยืน ซึ่งคํานึงถึงความโปร่งใส และเป็น
องค์การที่ดีของประเทศไทยและระดับโลกต่อไป
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ตารางที่ 1 กรอบแนวทางการนําองค์การและการกํากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมตามเกณฑ์ PMQA
และPMQA 4.0
หมวด 1 การนําองค์การ
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

เกณฑ์ในการประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ประเด็นร่วมระหว่าง
PMQA และ PMQA 4.0

1.1 การนํ า องค์ ก ารโดยผู้ บ ริ ห ารของ
ส่วนราชการ
ก.วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
-วิสัยทัศน์และค่านิยม
-การส่ ง เสริ ม การประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ
ความมีจริยธรรม
-การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน
ข.การสื่อสาร
-การสื่อสาร
1.2 ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ก.การกํากับดูแลองค์การ
-ระบบการกํากับดูแลองค์การ
-การประเมินผลการดําเนินการ
ข.การประพฤติป ฏิบัติตามกฎหมายและ
อย่างมีจริยธรรม
-การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
และกฎระเบียบ
-การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ค.การสร้างคุณูปการต่อสังคม
-ความผาสุกของสังคม
-การสนับสนุนชุมชน

1.1 ระบบการนําองค์การของ
ส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน
โดยการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ และ
แผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการบรรลุ
พั น ธกิ จ การมุ่ ง เน้ น ประโยชน์ สุ ข
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ ผ ล
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละความสามารถ
ในการแข่งขัน
1.2 การป้ อ งกั น ทุ จ ริ ต และ
สร้างความโปร่งใส
1.3 การมุ่ ง เน้ น การบรรลุ ผ ล
สั ม ฤทธิ์ ข องส่ ว นราชการผ่ า นการ
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร
ภายในและภายนอก
1.4 การคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สั ง คมและมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่
นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาประเทศตาม
ทิศทางยุทธศาสตร์

เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ทั้งสองดังกล่าว
จะพบประเด็นที่จะเสริมให้เกิดแนวทาง
ในการนํ า องค์ ก ารและการกํ า กั บ ดู แ ล
องค์การดังนี้
1.การนําองค์การผ่านกระบวนทัศน์
ด้ า นค่ า นิ ย ม พั น ธกิ จ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
วัฒนธรรมองค์การเพื่อตอบโจทย์บรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติและเป็นองค์การที่ยั่งยืน
2.การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการ
แข่งขัน
3.การคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบของการ
ดํ า เนิ น งานที่ มี ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
ประชาชน
4.การดูแลองค์การเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชน
ที่ สํ า คั ญ ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
กรมสุขภาพจิต
5 .ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และมี
จริยธรรม
6.การจั ด วางระบบการกํ า กั บ
ต ร ว จ ส อ บ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การปฏิบัติงาน
7.การมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงาน
ภายนอกกรมสุขภาพจิต
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 วัตถุประสงค์ของนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
สังกัดกรมสุขภาพจิตและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อ
มิ ใ ห้ เ กิ ด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตน อั น จะทํ า ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ต่ อ รั ฐ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก าร
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชนทั่วไป
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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หมวดที่ 2
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
2.1 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี และมาตรการ แนวทางในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของกรมสุ ข ภาพจิ ต มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ค วามชั ด เจน โปร่ ง ใส
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ของรั ฐ บาล กรมสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ได้ จั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ขึ้ น โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจของกรมสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีมีองค์ประกอบสําคัญๆ คือ
(1) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยนโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน (รูปที่5)
(2) แนวทางการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน
และเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล กรมสุขภาพจิต ได้กําหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน (รูปที่ 6) ดังนี้

รูปที่ 4 กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
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1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลักในด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกรมสุขภาพจิตนี้มีผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังให้การบริหาร
ราชการของกรมสุขภาพจิตตอบสนองผลประโยชน์ของรัฐสูงสุด และคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบทางลบหรือทางบวก และให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยมีมาตรการดังนี้
1.1) มุ่งเน้นการตอบสนองแนวทางโครงการของพระบรมวงศานุวงศ์
แนวทางการปฏิบัติ
1.1.1) สนับสนุนและตอบสนองกิจกรรม/โครงการตามแนวทางโครงการของพระบรมวงศานุวงศ์
1.2) บริ หารนโยบายยุ ทธศาสตร์อย่างมี ประสิท ธิภาพด้วยจิตสํานึกรักษาประโยชน์สาธารณะ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ สังคม และประเทศ
แนวทางการปฏิบัติ
1.2.1) ให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ ผ่ า นยุ ท ธศาสตร์ แนวทาง โครงการ และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิตเพื่อประโยชน์ของประชาชน สังคม และประเทศ
1.2.2) สร้างนวัตกรรมการดําเนินงานด้านสุขภาพจิตแบบบูรณาการทุกมิติ (ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ)
1.3) ป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย-ยุทธศาสตร์
แนวทางการปฏิบัติ
1.3.1) ป้องกันและบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต รวมถึงการป้องกันและ
จัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
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2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้ า นผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกรมสุ ข ภาพจิ ต นี้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ มุ่ ง หวั ง ให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริการและการดําเนินงาน ทําให้ข้อร้องเรียนลดลงจน
เปลี่ยนเป็นคําชม ความผูกพันและความเชื่อถือ เชื่อมั่นต่อการบริการของกรมสุขภาพจิตโดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
2.1) พัฒนาคุณภาพบริการและพฤติกรรมบริการที่ตอบสนองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการปฏิบัติ
2.1.1) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพการบริการและพฤติกรรมบริการของบุคลากรที่ตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1.2) จัดระบบบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
2.1.3) จัดระบบรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับและมีการนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดกระบวนการที่ดีขึ้น
2.2) จัดบริการที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่มด้วยการคํานึงถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม
และความเป็นธรรม
แนวทางการปฏิบัติ
2.2.1) ส่งเสริมให้เข้าใจในความต่างของมนุษย์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
และมีความเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม
2.2.2) ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย
2.3 สร้างเครือข่ายในการบริการและดูแลสุขภาพจิตของประชาชน
แนวทางการปฏิบัติ
2.3.1) ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตแบบพหุภาคี
2.4 ป้องกันความเสี่ยง และลดผลกระทบจากการบริการ (Clinical Risk)
แนวทางการปฏิบัติ
2.3.1) ป้องกันและบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต รวมถึงการป้องกันและ
จัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานการบริการ (Clinical Risk)
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3) นโยบายด้านองค์การ
นโยบายด้านองค์การของกรมสุขภาพจิตนี้มีผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังให้กรมสุขภาพจิตเป็นองค์ ก าร
ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม การทํางานและการอยู่ร่วมกันที่ดีมีความโปร่งใส และมีภาพลักษณ์ที่ดีในระดับสากล
โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
3.1) ส่งเสริม ปลูกฝัง กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การกรมสุขภาพจิต
แนวทางการปฏิบัติ
3.1.1) สร้างแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และค่านิยมของกรมสุขภาพจิต
รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดกระบวนงานในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.1.2) ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนา
3.2) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นองค์การสุขภาพจิตของประเทศที่ม่งุ สู่องค์การระดับสากล
แนวทางการปฏิบัติ
3.2.1) วางระบบการประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ค วามสําคัญ ในการเผยแพร่ ข้อมูล ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต
ภายในประเทศ
3.2.2) ส่งเสริมการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลสุขภาพจิตระหว่างประเทศ
3.2.3) ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูล/ความรู้ขององค์การ
3.3) สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางองค์การที่ดีมีคุณธรรม
แนวทางการปฏิบัติ
3.3.1) ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน
3.3.2) สร้ างความเชื่ อมั่นขององค์การที่ต่อต้านการทุ จริตอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การแก่ประชาชน
3.3.3) จัดทําระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานสากล
3.4) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
แนวทางการปฏิบัติ
3.4.1) อบรม ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและรับมือกับภัยพิบัติในสถานที่ทํางาน
3.4.2) จัดทําระบบการจัดการเกี่ยวกับการดูแลพัสดุ อุปกรณ์ เรื่องความสะอาดของสํานักงาน
และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
3.4.3) กํ า หนดแนวทางการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ สํ า นั ก งานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สัญญาว่าจ้างการปฏิบัติงานหรือการจ้างเหมา รวมถึงการ ใช้ทรัพยากรของรัฐ
3.4.4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานตามนโยบาย Green & Clean
สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการและการบริหาร
3.5) ป้องกันความเสี่ยง และผลกระทบด้านปฏิบัติงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ (Operational Risk /Financial Risk / Compliance Risk)
แนวทางการปฏิบัติ
3.5.1 จัดทําระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3.5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านธรรรมาภิบาลขององค์การ
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4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลั ก ในด้ า นผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของกรมสุ ข ภาพจิ ต นี้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ มุ่ ง หวั ง ให้ บุ ค ลากรกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านให้สอดคล้องกับการทํางาน มีจิตสํานึกที่ดี มีความสุข ความผูกพัน
ตลอดจนมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทํางานโดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
4.1) มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะที่จําเป็นควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณเพื่อให้บุคลากรของรัฐสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการปฏิบัติ
4.1.1) พัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีความรู้ มีจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4.1.2) จัดให้มีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
4.1.3) ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การทํางานภายในองค์การ
4.1.4) ส่งเสริมการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ
4.2) สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรของรัฐที่มีคุณภาพ
แนวทางการปฏิบัติ
4.2.1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการทํางาน
4.2.2) จัดทําโครงการ/ระบบการประเมินให้รางวัลที่ตั้งอยู่บนความรู้ความสามารถ
4.2.3) จัดทําระบบข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในการทํางานของบุคลากร
4.2.4) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการช่วยเหลือกันและกัน
(บุคลากรกับบุคลากร)
4.2.5) เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
ผูกพันของการเป็นบุคลากรกับกรมสุขภาพจิต
4.2.6) ส่งเสริมให้บุคลากรมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตการทํางาน และชีวิตส่วนตัว
4.3) ป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบในด้านบุคลากร (Personnel Risk/Compliance Risk)
แนวทางการปฏิบัติ
4.3.1) ป้องกันและบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต รวมถึงการป้องกัน
และจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานด้านบุคลากร
ทั้งนี้ สามารถสรุปกรอบแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
ตามสาระสําคัญข้างต้น ได้ตามรูปที่ 5
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2.5 โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางปฏิบัตแิ ละมาตรการนโยบายการกํากับดูแลที่ดี กรมสุขภาพจิต ประจําปี 2563
นโยบายด้านที่ 1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ
1.1 มุ่งเน้นการตอบสนอง 1.1.1 สนับสนุนและตอบสนอง
กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางโครงการของ
แนวทางโครงการของ
พระบรมวงศานุวงศ์
พระบรมวงศานุวงศ์

โครงการ / กิจกรรม
1.1.1.1 โครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการกรม

1.1.1.2 ร่วมจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจิตในงานพระราชพิธีของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันสําคัญต่างๆ

หน่วยร่วมดําเนินการ
หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สํานักงานเลขานุการกรม/
สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE/ กรมฯ ทุกแห่ง
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

1.1.1.3 ร่วมดําเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดีด้วยหัวใจ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

1.1.1.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1,2,5,10,12
โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1.1.1.5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนํา
ในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษา
1.2.1 ให้ความร่วมมือ สนับสนุน
1.2 บริหารนโยบาย
นโยบายของรัฐผ่าน
ยุทธศาสตร์อย่างมี
ยุทธศาสตร์ แนวทาง
ประสิทธิภาพด้วย
โครงการ และขับเคลื่อน
จิตสํานึกรักษา
การดําเนินงานของกรม
ประโยชน์สาธารณะ
สุขภาพจิตเพื่อประโยชน์
รักษาผลประโยชน์
ของประชาชน สังคม
ของรัฐ สังคม และ
และประเทศ
ประเทศ

1.2.1.1 โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผูส้ ูงวัยที่มคี ุณค่าและความสุข

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

1.2.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิตของประเทศไทย

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

1.2.1.3 โครงการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต
ในภาวะวิกฤต

สํานักวิชาการสุขภาพจิต

1.2.1.4 โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้
ระบบสุขภาพอําเภอ (พชอ.)

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
1.2.1.5 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพสูช่ ีวิตที่ดีด้วยหลักการ
Peer Support: Project BIC (The Laboratory of Recovery
Oriented Services to Better Individual Context : Lab
ROS to BIC)

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
การบริหารราชการ
ของกรมสุขภาพจิต
ตอบสนองผลประโยชน์
ของรัฐสูงสุด และ
คํานึงถึงสิ่งที่
จะเกิดขึ้นกับสังคม
สถาบัน/โรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็น
จิตเวชทุกแห่ง
ผลกระทบทางลบ
หรือทางบวกและให้
ความสําคัญกับการ
หน่วยงานในสังกัด
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
กรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
มีความยัง่ ยืนควบคู่
ไปด้วย
หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์สุขภาพจิต
ทุกแห่ง
-

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ / กิจกรรม
1.2.1.6 โครงการขับเคลื่อนน้อมนําศาสตร์พระราชาสูค่ วามยั่งยืน
1.2.1.7 จัดกิจกรรมจิตเวชเกษตรอริยะ สู่อริยะเกษตร

1.2.2.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาหน่วยความ
1.2.2 สร้างนวัตกรรมการ
เป็นเลิศและนวัตกรรมสุขภาพจิต
ดําเนินงานด้านสุขภาพจิต
(Excellence and Innovation Unit )
แบบบูรณาการทุกมิติ
(ทั้งด้านสังคม
1.2.2.2 สร้างนวัตกรรมการดําเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ
สุขภาพจิตตามกลุม่ วัย
ด้านสิง่ แวดล้อม ฯลฯ)
1.2.2.3 โครงการพัฒนาเครื่องมือทักษะชีวิตวัยรุ่น
1.2.2.4 โครงการการศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการเสริมสร้างทุนชีวิต
เด็กและเยาวชน
1.2.2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารติดตามการดําเนินการพัฒนา
นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชตามขัน้ ตอน
การวิจัยและพัฒนา
1.2.2.6 โครงการวิจัยนําร่องทางคลินิก: การศึกษาเปรียบเทียบการใช้
น้ํามันกัญชาชนิดหยดรับประทาน 2 ขนาดเพื่อผู้ป่วยภาวะ
สมองเสื่อม
1.2.2.7 โครงการพัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูคุณภาพชีวติ ผู้บกพร่อง
ทางสติปัญญาอายุ 15-35 ปี (บางพูนโมเดล)
1.3 ป้องกันความเสี่ยง
และลดผลกระทบ
จากการดําเนินงาน
ตามนโยบายยุทธศาสตร์

1.3.1 ป้องกันและบริหารความ 1.3.1.1 จัดการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบทางลบ
ด้านการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ โครงการขับเคลื่อนและ
เสี่ยงในการดําเนินงาน
แผนปฏิบตั ิการของกรมฯ
ของกรมสุขภาพจิต
รวมถึงการป้องกันและ
จัดการผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
-

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต/
สํานักวิชาการสุขภาพจิต

สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวชทุกแห่ง

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต
ทุกแห่ง
-

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

-

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

-

สถาบันราชานุกูล

-

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

-

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
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นโยบายด้านที่ 2 ด้านผูร้ ับบริการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการ
2.1 พัฒนาคุณภาพ
บริการและ
พฤติกรรมบริการที่
ตอบสนองของ
ผู้รับบริการและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ / กิจกรรม

2.1.1.1 จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการที่ดี
2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
คุณภาพการบริการและ
พฤติกรรมบริการของบุคลากร 2.1.1.2 โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ
ที่ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่นในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2.1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิต ให้เป็นโค้ชสําหรับ
พัฒนาทักษะชีวิตและให้การปรึกษาวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงแก่บุคลากร
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยร่วม
ดําเนินการ
หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์

-

2.1.1.4 จัดอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์

-

2.1.1.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตเวช
2.1.1.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาขีดความสามารถ ความรูแ้ ละ
สมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1.7 จัดกิจกรรมรณรงค์บุคลากรในองค์กรให้เป็นผูม้ ีจิตอาสา
2.1.1.8 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการผูป้ ่วย

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

-

โรงพยาบาลสวนปรุง

-

2.1.1.9 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(ด้านการพัฒนาความเชี่ยวชาญของสหวิชาชีพ, ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นเลิศ, ด้านการพัฒนาสมรรถนะที่จาํ เป็นในการ
ปฏิบัติงาน)

สถาบันราชานุกูล

-

2.1.1.10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ ยใน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

-

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
ผู้รับบริการและผูม้ ี
ส่วนได้ ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อ
การบริการและการ
ดําเนินงานทําให้ขอ้
ร้องเรียนลดลงจน
เปลี่ยนเป็นคําชม
ความผูกพันและ
ความเชื่อถือ
เชื่อมั่นต่อการ
บริการของกรม
สุขภาพจิต

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยร่วม
ดําเนินการ
-

2.1.1.11 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของเขตสุขภาพ
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบบริการผูส้ งู อายุ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์

2.1.1.12 โครงการยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลบริการและมาตรฐาน
ตติยภูมิ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์

-

2.1.1.13 โครงการพัฒนาการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

-

2.1.1.14 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การก่อความรุนแรงในชุมชน
2.1.1.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เขตสุขภาพที่ 4
2.1.1.16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ปว่ ยโรคจิตเภทใน
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
2.1.1.17 โครงการพัฒนาระบบผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบําบัดรักษาและ
จําหน่ายตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

-

2.1.1.18 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการทักษะการสื่อสารและการ
ทํางานเป็นทีม

โรงพยาบาลสวนปรุง

-

2.1.1.19 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน
บําบัดรักษาและฟืน้ ฟูจากปัญหายาเสพติด

กองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวช 18 แห่ง
(ยกเว้นสถาบัน
ราชานุกลู และ
สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์)
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โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.1.1.20 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดตัง้ คลินิก กองบริหารระบบบริการ
ให้คําปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถาบัน/โรงพยาบาล สุขภาพจิต
จิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต
2.1.1.21 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนาแนวทางการบําบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผูป้ ่วยจิตเวชยาเสพติด โดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน
2.1.1.22 โครงการธํารงรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการด้านส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็กบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ปี 2563
2.1.2.1 พัฒนาระบบ Smart Hospital
2.1.2 จัดระบบบริการที่สะดวก
(1) พัฒนาระบบการทํางานโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออํานวย
รวดเร็ว ทันสมัย และสร้างความ
ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
พึงพอใจให้กบั ผู้รบั บริการ

หน่วยร่วม
ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
ดําเนินการ
สถาบัน/โรงพยาบาล
จิ ต เ ว ช 1 4 แ ห่ ง
(ยกเว้น หน่วยบริการ
จิตเวชเด็ก)
-

สถาบันราชานุกูล

-

กองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต/
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวชทุกแห่ง

2.1.2.2 โครงการพัฒนา chat bot ให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
2.1.2.3 โครงการกําแพงพักใจ (พัฒนาช่องทางให้บริการผ่าน Tele-counselling)
2.1.2.4 โครงการพัฒนาคลินกิ เฉพาะทางต้นแบบระดับอาเซียน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์

-

2.1.2.5 โครงการพัฒนา Applicationระบบติดตามการรักษาผู้ปว่ ย
ในเขตสุขภาพที่ 4
2.1.2.6 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรูส้ ุขภาพจิตและจิตเวช สําหรับ
ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
2.1.2.7 โครงการอบรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0
2.1.2.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกันอย่างไร้รอยต่อในเขตสุขภาพที่ 4
2.1.2.9 พัฒนาระบบ Smart Mental Health Center
2.1.2.10 บริการให้คําปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fan
Page, Line Application, Twitter Application แก่ประชาชน
ทั่วไป และภาคีเครือข่าย

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

-

กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต/
สํานักวิชาการสุขภาพจิต

สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวช/
ศูนย์สุขภาพจิต
ทุกแห่ง
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2.1.3 จัดระบบรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกระดับและมีการนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อให้
เกิดกระบวนการทีด่ ีขึ้น

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยร่วม
ดําเนินการ
สํานักวิชาการ/
ศูนย์สุขภาพจิต
ทุกแห่ง

2.1.2.11 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เช่น ข้อมูลข่าว Infographic ผ่านสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook
Fan Page, QR code

กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต

2.1.2.12 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพโรค
ทางสุขภาพจิตและจิตเวช เช่น ข้อมูลข่าว Infographic ผ่านสื่อ
ออนไลน์ได้แก่ Facebook Fan Page, QR code

กองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต

สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวชทุกแห่ง

2.1.2.13 พัฒนาระบบ Smart Back Office
(1) ระบบการลา
(2) ระบบ Digital HR
(3) ระบบการจองห้องประชุม,การจองรถ
(4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(5) ระบบ E-Document
(6) ระบบ Digital Signature
(7) ระบบการออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านเว็บไซต์
(8) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง
ทุกแห่ง

2.1.3.1 โครงการพัฒนา Green & Clean Hospital ร่วมกับชุมชน

โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์

2.1.3.2 พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(1) แต่งตั้งคณะการพิจารณาข้อร้องเรียน
(2) จัดทําคู่มือ ขั้นตอน มาตรฐาน แนวทาง
(3) แต่งตั้งคณะทํางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
(มีการตั้งคณะกรรมการระหว่างผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียกับผู้
ให้บริการ)
(4) ประกาศช่องทางการรับข้อร้องเรียน
(5) บุคลากรกํากับดูแลระบบ
(6) ติดตามผลความพึงพอใจ/รายงานผล

สํานักงานเลขานุการกรม

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

สํานักงานเลขานุการกรม

กองบริหารการคลัง
หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
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2.2 จัดบริการที่เหมาะสม 2.2.1 ส่งเสริมให้เข้าใจในความต่าง
ของมนุษย์และช่วยเหลือ
เฉพาะกลุ่มด้วยการ
ผูด้ ้อยโอกาสอย่างเท่าเทียม
คํานึงถึงสิทธิ์ขั้น
เป็นธรรม และมีความเหมาะสม
พื้นฐาน ศักดิ์ศรี ความ
กับความต้องการเฉพาะกลุม่
เท่าเทียม และความ
เป็นธรรม

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.1.3.3 โครงการการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียเชิงรุกผ่านสื่อสังคม (Social Listening)

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์

2.1.3.4 พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รบั บริการ
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย จากระบบข้อร้องเรียน และระบบ
SatSurvey
2.2.1.1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูม้ ีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร /
สํานักงานเลขานุการกรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2.2.1.2 โครงการ Job Coach

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

2.2.1.3 โครงการ Back to school
2.2.1.4 โครงการเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษสูร่ ะบบ
การศึกษา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์

2.2.1.5 โครงการรูปแบบการขยายผลงานสุขภาพจิตวัยรุ่นด้วย
Implementation science

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์

หน่วยร่วม
ดําเนินการ
-

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
โรงพยาบาลจิตเวช
ทุกแห่ง
-

2.2.1.6 โครงการอบรมให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ในภาวะวิกฤต
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
สุขภาพจิต
ราชนครินทร์
2.2.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาครอบครัวและครอบครัวบําบัด

-

2.2.1.8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจํา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

-

2.2.1.9 โครงการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการคืนสู่สขุ ภาวะ (Recovery)

โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์

2.2.1.10 โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม
2.2.1.11 โครงการทศวรรษแห่งการดูแลผู้ป่วยสมาธิสนั้ เขตสุขภาพที่ 4

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวชทุกแห่ง
-
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โครงการ / กิจกรรม
2.2.1.12 การจัดกิจกรรมสําหรับผู้ปว่ ยอิสลาม
(1) จัดการแต่งกายให้นุ่งโสร่ง
(2) อาหารฮาลาล
(3) จัดสถานที่ทาํ ละหมาดทั้งผูป้ ่วยในและญาติ/ผูร้ ับบริการ
(4) กลุม่ ศาสนบําบัดให้ผู้ปว่ ยในทุกวันศุกร์โดยบุคลากรผู้รู้ทาง
ศาสนาอิสลามและผู้นําทางศาสนา (โต๊ะอิหม่าม) ทุกเดือน
(5) กลุม่ กิจกรรมบําบัดโดยพยาบาลประจําตึก โดยการนําหลัก
ทางศาสนามาประยุกต์
(6) จัดงานอีฎลิ ฟิตริให้ผู้ปว่ ยทุกปีหลังเดือนรอมฎอน

2.2.2 ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ปว่ ย

ผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

หน่วยร่วม
ดําเนินการ
-

2.2.1.13 จัดทําคูม่ ือการให้บริการและอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษากับ โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยกลุ่มชาติพันธุ์
2.2.1.14 โครงการชุดฝึกกิจกรรมการรับความรู้สกึ (Sensory Bag) สําหรับ โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์
ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเอง
2.2.1.15 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรวิเคราะห์กิจกรรมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
สําหรับผูป้ กครองเด็กออทิสติกกลุ่ม High Function

-

2.2.1.16 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทํางานแก่ผู้บกพร่อง
ด้านพัฒนาการและสติปัญญา

-

สถาบันราชานุกูล

2.2.1.17 จัดระบบการบริการที่เอื้อต่อผู้ปว่ ยบางกลุม่ เช่น ผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ หน่วยบริการจิตเวชในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
2.2.2.1 เผยแพร่สทิ ธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยและขั้นตอนการรับบริการผ่าน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่องทาง ต่างๆ ได้แก่ หน้าจอ ประชาสัมพันธ์ (ตู้ kiosk) ของ
โรงพยาบาล/ เว็บไซต์/ social media
2.2.2.2 พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถ
แลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ
2.2.2.3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองสําหรับประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
2.2.2.4 โครงการพิทักษ์สิทธิส์ ร้างจิตศรัทธา (รณรงค์การนําสิทธิผู้ปว่ ย
10 ประการสู่การปฏิบัติ)

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

-

-สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวชทุกแห่ง

-
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มาตรการ
2.3 สร้างเครือข่ายในการ
บริการและดูแล
สุขภาพจิตของ
ประชาชน

แนวทางปฏิบัติ
2.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
เพื่อเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตแบบพหุภาคี

โครงการ / กิจกรรม
2.3.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในและนอกระบบในการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
2.3.1.2 จัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ และ
สนับสนุน ผลักดัน ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามมาตรฐานใน
รพ.สต
2.3.1.3 การให้ความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตผ่านช่องทาง
ออนไลน์
2.3.1.4 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่าย เช่น
สัมมนาเครือข่ายฯ/ มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE
2.3.1.5 สนับสนุนระบบบริการและวิชาการเขตสุขภาพจิตที่ 5
2.3.1.6 พัฒนาศักยภาพแพทย์ เภสัชกร เขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช
2.3.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการนิติสุขภาพจิต
2.3.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุน่
2.3.1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพจิตแพทย์และเครือข่ายในเขตสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่ง

หน่วยร่วม
ดําเนินการ
ศูนย์สุขภาพจิต
ทุกแห่ง
-

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

สํานักงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

-

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

-

2.3.1.10 พัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ ยในชุมชนแบบ Telepsychiatry
2.3.1.11 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษสําหรับครูในโรงเรียน

โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์

-

2.3.1.12 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายใน
การจัดบริการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

-

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
2.3.1.13 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ
ลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ผย.1)
จังหวัดนนทบุรี และ 13 เขต กทม.
2.3.1.14 โครงการอบรมบริบาลเภสัชกรรมสําหรับเภสัชกรร้านขายยา
จังหวัดนนทบุรแี ละ 13 เขตกทม.
2.3.1.15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกัน
การฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

-

-
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แนวทางปฏิบัติ

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยร่วม
ดําเนินการ

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

2.3.1.16 โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด
ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องครบ 1 ปี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

-

2.3.1.20 โครงการพัฒนาการดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่13
ปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563
(1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศูนย์สร้างสุขทุก
วัยให้มีความรูใ้ นการใช้โปรแกรมสร้างสุข 5 มิติ ในผูส้ งู อายุ
และโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่
พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2563
(2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพจิตชุมชน

-

2.3.1.21 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
(การทําเนินงานด้านพัฒนาการและสติปญ
ั ญา และออทิสติก)
2.3.1.22 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ปี2563
2.3.1.23 โครงการมุ่งสู่ศนู ย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช (พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสู่ความเป็นเลิศ)
(1) บริหารจัดการระบบการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
(2) จัดอบรมหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศ

-

2.3.1.17 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก
ที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ
(Health and Educational Regional Operation: HERO)
2.3.1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
ในเขตสุขภาพที่ 5
2.3.1.19 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชน
โดยผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน

สถาบันราชานุกูล
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ / กิจกรรม

2.4 ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง 2.4.1 ป้องกันและบริหารความเสี่ยง 2.4.1.1 การกํากับดูแลทางคลินิก (Clinical Governance)
(1) การพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง (Risk management)
ในการดํ า เนิ น งานของกรม
และลดผลกระทบ
(2) การพัฒนาระบบดูแลผู้ปว่ ยจิตเวชที่มีประสิทธิภาพ
สุ ข ภาพจิ ต รวมถึ ง การป้ อ งกั น
จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร
(Clinical Effectiveness)
และจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น
(Clinical Risk)
จากการดํา เนินงานการบริการ 2.4.1.2 โครงการ No one should be harm in Prasri
(Clinical Risk)
2.4.1.3 พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรค
ในสถานบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สังกัดกรมสุขภาพจิต
(ระยะที่ 2)
2.4.1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยร่วม
ดําเนินการ
กองบริหารระบบบริการ
สถาบัน/โรงพยาบาล
สุขภาพจิต ร่วมกับคณะกรรมการ จิตเวชทุกแห่ง
Clinical Governance
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

-

สถาบันราชานุกูล
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

-
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นโยบายด้านที่ 3 ด้านองค์การ
มาตรการ
3.1 ส่งเสริม ปลูกฝัง
กระตุ้นให้เกิด
วัฒนธรรม และ
ค่านิยมขององค์การ
กรมสุขภาพจิต

แนวทางปฏิบัติ
3.1.1 สร้างแนวทางการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรม และ
ค่านิยมของกรมสุขภาพจิต
รวมถึงการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนงานในการขับเคลือ่ น
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

โครงการ / กิจกรรม
3.1.1.1 โครงการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร
3.1.1.2 จัดทําแนวทาง/ขับเคลื่อนนโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของกรมสุขภาพจิตให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
3.1.1.3 ขับเคลื่อนแผนการเสริมสร้างองค์กรสร้างสุข (Happy Organization)

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1.1.4 จัดทําสื่อแผ่นพับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3.1.1.5 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1.1.6 โครงการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
หน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิตเป็น
กรมฯ ทุกแห่ง
องค์การทีม่ ีรากฐาน
ทางวัฒนธรรม
การทํางานและการ
อยู่ร่วมกันที่ดมี ี
ความโปร่งใส และมี
ภาพลักษณ์ที่ดใี น
ระดับสากล

3.1.1.7 โครงการอบรมผูบ้ ริหารระดับกลาง
3.1.1.8 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามแผนการเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรในองค์กร
3.1.1.9 โครงการพระศรีฯทีแ่ ท้ True (สร้างวัฒนธรรมองค์กร นําสูก่ ารปฏิบัติ
และควบคุมกํากับการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร)
3.1.1.10 โครงการบูรณาการสุขภาพกายและจิต ปี2563
3.1.2 ส่ งเสริ มกิ จกรรมการอนุ รั กษ์ 3.1.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่
วัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนา
เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ
3.1.2.2 รณรงค์สวมใส่ผา้ ไทยทุกวันศุกร์ (อนุรักษ์ผ้าไทย)

3.2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ 3.2.1 วางระบบการประชาสัมพันธ์
ให้ความสําคัญในการเผยแพร่
ของการเป็นองค์การ
ข้อมูลด้านสุขภาพจิต
สุขภาพจิตของ
ภายในประเทศ
ประเทศที่มุ่งสู่
องค์การระดับสากล

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรมฯ ทุกแห่ง

สํานักงานเลขานุการกรม

3.1.2.3 โครงการ Prasri Start to Smart

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

3.1.2.4 โครงการปลูกจิตสํานึกรักษ์พลังงาน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

3.2.1.1 สื่อสารความรู้ดา้ นสุขภาพจิตผ่านช่องทางต่างๆ

กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
สํานักวิชาการสุขภาพจิต

3.2.1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพจิตตามประเด็นการสื่อสาร
สุขภาพจิตประจําเดือน
3.2.1.3 โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจําปี
3.2.1.4 โครงการพัฒนาสื่อความสุขร่วมกับ Application JOOX
3.2.1.5 เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสุขภาพจิตสูส่ ังคมด้วยระบบดิจิทัล

-

สํานักวิชาการสุขภาพจิต/
สํานักวิชาการสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวชทุกแห่ง
ศูนย์สุขภาพจิต
ทุกแห่ง
-
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ
โครงการ / กิจกรรม
3.2.2 ส่งเสริมการสื่อสารและส่งผ่าน 3.2.2.1 พัฒนา Learning Center ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับอาเซียน
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพจิ ต ระหว่ า ง
ประเทศ

3.2.1.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับอาเซียน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักวิชาการสุขภาพจิต

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์

3.2.1.3 โครงการประชุมความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อการจัดทําหลักสูตร สํานักงานวิเทศสัมพันธ์
นานาชาติด้านพัฒนาการเด็กและด้านสุขภาพจิตชุมชนร่วมกับ
องค์การอนามัยโลกเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ (WHO-SEARO)
3.2.1.4 โครงการประชุม SEARO and ASEAN Regional Seminar focus
on Closing Mental Health Gap
3.2.3 ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่น 3.2.3.1 พัฒนาระบบการจัดทําวารสาร/กระบวนการด้านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
ด้ า น ข้ อ มู ล / ค ว า ม รู้ ข อ ง
องค์การ
3.2.3.2 ดําเนินงานตามมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.2.3.3 จัดทําระบบฐานข้อมูลการพัฒนาและรับรองหลักสูตร
3.2.3.4 ใช้กระบวนการ R&D
3.2.3.5 จัดวางระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ
(อักขราวิสุทธ์) ก่อนการเปิดเผยข้อมูล

สํานักวิชาการ
สุขภาพจิต

สํานักวิชาการสุขภาพจิต

สถาบัน/โรงพยาบาล
ทุกแห่ง
สํานักงานจริยธรรมการวิจัยใน
คนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
สํานักวิชาการสุขภาพจิต
-

สํานักวิชาการสุขภาพจิต/
สํานักงานจริยธรรมการวิจัยใน
คนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

-

3.2.3.6 พัฒนาหลักสูตร Program of Nursing Specialty in Child and
Adolescent Mental Health and Psychiatric Nursing (PG)
นานาชาติ
3.2.3.7 พัฒนาหลักสูตรระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายนานาชาติ

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน/กองบริหาร
ระบบบริการสุขภาพจิต/
กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต/สํานักงาน
วิเทศสัมพันธ์
-

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์
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3.3 สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามแนวทาง
องค์การที่ดีมี
คุณธรรม

แนวทางปฏิบัติ

3.3.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบตั ิที่ถกู ต้อง
ชัดเจน
3.3.2 สร้างความเชื่อมั่นขององค์การ
ที่ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนือ่ ง เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีของ
องค์การแก่ประชาชน
3.3.3 จัดทําระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้
มาตรฐานสากล

โครงการ / กิจกรรม
3.2.3.7 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านวิจัยและฐานข้อมูลสุขภาพจิต
และจิตเวช
(1) ติดตามความก้าวหน้าฐานข้อมูลภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
(2) พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
3.2.3.8 โครงการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งต่อผู้ปว่ ยจิตเวชใน
เขตสุขภาพที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันราชานุกูล

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
-

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

-

3.2.3.9 โครงการ Prasri E- library (สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้
โรคซึมเศร้าและองค์ความรู้ด้านการวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวช
E- Library )
3.3.1.1 โครงการ พระศรีฯโปร่งใส ไว้ใจได้เลย
3.3.1.2 จัดทําแผนการส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใี นเรื่อง
จรรยาบรรณ

โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์/
สํานักวิชาการสุขภาพจิต
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

-

3.3.2.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
กรมสุขภาพจิต

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง

3.3.2.2 ส่งเสริมดําเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.
3.3.3.1 บริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดแผน
ป้องกัน/การรับมือระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพือ่ ให้ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
มีเสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย (ดําเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน IT)
(1) มีการเปลี่ยนรหัสการรักษาความปลอดภัยทุก 6 เดือน
(2) ติดตัง้ โปรแกรมสแกนไวรัสที่ได้การรับรอง/เป็นมาตรฐาน
(3) จัดทําระบบ/การเข้าถึงข้อมูลของส่วนกลาง ผ่านรหัสพนักงาน
เพื่อสามารถตรวจสอบการทํางานและการเข้าใช้ข้อมูล
(4) จัดทําระเบียบคู่มือการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(5) แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย สําหรับหน่วยงาน
(6) ระบบพิสจู น์ตวั ตนในหน่วยงาน
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3.4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัตงิ านให้มี
ความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ / กิจกรรม
3.3.3.2 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ISO27001:2013 (จัดระบบความมัน่ คงของระบบเทคโนโลยี)
3.3.3.3 ดําเนินงานตามคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคง ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงพยาบาล พ.ศ. 2562
3.3.3.4 ดําเนินงานตามคู่มอื แผนรับสถานการณ์ฉกุ เฉินจากภัยพิบัติอนั มี
ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงพยาบาล
พ.ศ. 2562
3.3.3.5 โครงการพัฒนาระบบบริการ Smart Hospital ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
ของกรมสุขภาพจิต
3.3.3.6 โครงการพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ
3.4.1.1 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

สํานักงานเลขานุการกรม
สถาบัน/
โรงพยาบาล/
ศูนย์สุขภาพจิต
3.4.2.1 ร่วมจัดทําแผนการบํารุงรักษา และโครงสร้างพืน้ ฐานสํานักงานและ สํานักงานเลขานุการกรม
3.4.2 จัดทําระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
สถาบัน/
เกี่ยวกับการดูแลพัสดุ
โรงพยาบาล/
อุปกรณ์ เรื่องความสะอาด
ศูนย์สุขภาพจิต
ของสํานักงานและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ
3.4.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการ
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
บํารุง-รักษาเครื่องมือทางการแพทย์ประจําปีงบประมาณ 2563
กองบริหารการคลังและ
3.4.3 กําหนดแนวทางการจัดซื้อวัสดุ 3.4.3.1 ร่วมกําหนดสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและการบริการรวมถึงการ
สํานักงานเลขานุการกรม
จ้างเหมาทําความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์สํานักงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สัญญาว่าจ้าง
การปฏิบัติงานหรือการจ้าง
เหมา รวมถึงการ ใช้ทรัพยากร
ของรัฐ

3.4.1 อบรม ซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยและรับมือกับภัยพิบัติ
ในสถานที่ทํางาน

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
-

-

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
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แนวทางปฏิบัติ
3.4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน
ตามนโยบาย Green &
Clean สู่ความเป็นเลิศด้าน
การบริการและการบริหาร

3.5.1 จัดทําระบบบริหารจัดการ
3.5 ป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน
และผลกระทบด้าน
ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน การเงิน
และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
กฎระเบียบ
(Operational Risk
/Financial Risk /
Compliance Risk)

โครงการ / กิจกรรม
3.4.4.1 พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมสร้างสุขภาวะ
Green & Clean Hospital
(1) ลดการใช้พลังงาน
(2) ลดการใช้ทรัพยากรน้ํา (ธนาคารน้ํา)
(3) ลดปริมาณขยะและของเสีย
(4R : Reused- Reduce -Recycle –Repair)
(4) การจัดการวัตถุอันตราย
(5) พัฒนารักษาสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชน (ธนาคารขยะ )
3.4.4.2 โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียคลองวนเวียน
3.4.4.3 โครงการ G-MHC (Green Mental Health Center )

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงาน
เลขานุการกรม

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่ง

3.4.4.4 โครงการ Green & Clean Office

สํานักงานเลขานุการกรม

หน่วยงานส่วนกลาง
ทุกแห่ง

3.5.1.1 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
การเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

หน่วยงานในสังกัด
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและจัดวางระบบควบคุม กรมฯ ทุกแห่ง
ภายในและคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต
กลุ่มตรวจสอบภายใน

3.5.1.2 จัดทําระบบตรวจสอบควบคุมภายใน โดยการแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบ
ภายในประจําหน่วยงาน
3.5.1.3 จัดทําเอกสารสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์
3.5.1.4 เผยแพร่/รณรงค์ สื่อสารแผนยุทธศาสตร์
3.5.1.5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
3.5.1.6 ประเมินผลการรับรู/้ ความเข้าใจยุทธศาสตร์ของบุคลากร
3.5.1.7 บํารุงรักษาและสํารองข้อมูลของโปรแกรมเพิม่ ประสิทธิภาพด้าน
งบประมาณและแผนงาน (B&P)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
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แนวทางปฏิบัติ
3.5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านธรรรมาภิบาล
ขององค์การ

โครงการ / กิจกรรม
3.5.2.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต
และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.5.2.2 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)
3.5.2.3 กําหนดและประกาศนโยบาย มาตรการกลไกหรือระบบใน
การป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน
3.5.2.4 จัดทําคูม่ อื เสริมสร้างจรรยาข้าราชการและป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสุขภาพจิต
3.5.2.5 จัดทําระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต (FRAs: FRAUD
RISK-ASSESSMENTS) ตามคู่มอื ประเมินความเสี่ยงต่อการทํา
ทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
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นโยบายด้านที่ 4 ด้านผูป้ ฏิบัติงาน
มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ
4.1 มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ 4.1.1 พัฒนาบุคลากรของรัฐ ให้มี
ความรู้ มีจิตสํานึกด้าน
ความสามารถทักษะ
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ที่จําเป็นควบคู่กับ
ปฏิบัติงาน
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
จรรยาบรรณเพื่อให้
บุคลากรของรัฐ
สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
4.1.2.จัดให้มีแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําปี

4.1.3 ส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอด
องค์ความรู้ ประสบการณ์
การทํางานภายในองค์การ

โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
4.1.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
4.1.1.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกีย่ วข้องใน
การปฏิบตั ิราชการ
4.1.1.3 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม

สถาบัน/โรงพยาบาล
ทุกแห่ง

4.1.1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละสร้างความสุขด้วยสติในองค์กร (MIO)

สํานักวิชาการสุขภาพจิต

4.1.1.5 องค์กรพยาบาลจริยธรรม สวนสราญรมย์ต้นแบบสติจริยะสนทนา

โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์

4.1.2.1 จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และมีการจัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะที่จาํ เป็นต่อการปฏิบัตงิ านให้แก่บุคลากร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรระยะสัน้ ด้านการบูรณาการการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายจิตสังคมในการพัฒนาระบบบริการทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียุค 4.0
4.1.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะ
แรกเริม่ (TDAS)
4.1.3.1 การถอดบทเรียน/การจัดการความรูส้ ู่นวัตกรรมการดําเนินงาน (From
KM to Innovation)

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

สํานักวิชาการสุขภาพจิต

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
หน่วยงานในสังกัด
บุคลากรกรม
กรมฯ ทุกแห่ง
สุขภาพจิตได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทุก
ด้านให้สอดคล้องกับ
การทํางาน
มีจิตสํานึกทีด่ ี
มีความสุข
ความผูกพัน
หน่วยงานในสังกัด
ตลอดจนมีความ
กรมฯทุกแห่ง
สมดุลระหว่างชีวติ
ส่วนตัวและ
การทํางาน
หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
-

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง

4.1.3.2 กิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการหรือใกล้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เกษียณ
4.1.3.3 กิจกรรมถ่ายถอดความรูจ้ ากการถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการใน
รูปแบบ Infographic/ E-book/ VDO Clip

-

4.1.3.4 การประชุมการพัฒนาคุณภาพอย่างยัง่ ยืน

-

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร์
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มาตรการ

4.2 สร้างบรรยากาศใน
การทํางานที่ดึงดูด
และรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรของรัฐทีม่ ี
คุณภาพ

แนวทางปฏิบัติ
4.1.4 ส่งเสริมการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ

4.2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทํางานให้มีบรรยากาศ
ที่เอื้ออํานวยต่อการทํางาน

4.2.2 จัดทําโครงการ/ระบบการ
ประเมินให้รางวัลที่ตั้งอยู่
บนความรู้ความสามารถ

4.2.3 จัดทําระบบข้อเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงในการ
ทํางานของบุคลากร
4.2.4 จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและเกิดการ

โครงการ / กิจกรรม
4.1.4.1 ดําเนินการแจ้งให้หน่วยงานดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการตามคู่มือของสํานักงาน ก.พ.
4.1.4.2 จัดทําคูม่ อื การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
4.1.4.3 จัดทําคูม่ อื /ระเบียบปฏิบตั ิ/มาตรฐานการดําเนินงาน/ปรับปรุงนโยบาย
คุณภาพด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช รวมไปถึงกฎหมาย
กฎระเบียบ ให้เป็นไปตามระเบียบของงานราชการและเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ
4.1.4.4 จัดทําคูม่ อื /มาตรฐานการดําเนินงาน/ด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
4.2.1.1 ร่วมดําเนินกิจกรรม 5 ส
4.2.1.2 ร่วมดําเนินกิจกรรม Happy and Healthy Workplace
4.2.1.3 การปรับภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาล/สภาพแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบาย EMS และเพื่อให้เกิดการความคล่องตัวในการทํางานของ
บุคลากร
4.2.2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารผลงานการปฏิบัติราชการ (PMS)
4.2.2.2 จัดทําโครงการการให้รางวัลที่ตั้งอยู่บนความรูค้ วามสามารถ
(1) ข้าราชการดีเด่น
(2) คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ
4.2.3.1 นําเสนอและสรุปผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน ของบุคลากรทุกคน
4.2.3.2 ปรับปรุงระบบข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในการทํางานของ
บุคลากร
4.2.4.1 ดําเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
(1) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากร
(2) โครงการเสริมสร้างความผูกพันขององค์กร

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารการคลัง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/
กองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต/สถาบัน/
โรงพยาบาลทุกแห่ง
กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต/ศูนย์สุขภาพจิต
ทุกแห่ง
สํานักงานเลขานุการกรม
สถาบัน/โรงพยาบาล/
ศูนย์สุขภาพจิต
กองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ทุก
แห่ง
โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง
-

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวชทุกแห่ง
หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
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มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ
ช่วยเหลือกันและกัน
(บุคลากรกับบุคลากร)
4.2.5 เสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความผูกพันของ
การเป็นบุคลากรกับกรม
สุขภาพจิต
4.2.6 ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีดลุ ย
ภาพในการใช้ชีวิตการ
ทํางาน และชีวิตส่วนตัว

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยร่วมดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง

4.2.5.1 จัดทําแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
4.2.5.2 จัดตัง้ สวัสดิการกอง เพื่อดูแลสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมไข้
สมาชิกและบุคคลในครอบครัว การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
เป็นต้น
4.2.5.3 จัดกิจกรรมชื่นชมและอวยพรวันเกิดบุคลากร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง

4.2.6.1 รณรงค์และส่งเสริมให้มกี ารออกกําลังกาย
(1) จัดหาสถานทีอ่ อกกําลังกาย
(2) มีการเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อดูแลช่วยเหลือให้ความรู้แก่กลุ่ม
บุคลากรที่มีความเสี่ยง

สํานักงานเลขานุการกรม

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง

4.2.6.2 โครงการให้ความรู้รักษาสุขภาพในวัยทํางาน

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์

-

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

-

4.2.6.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการออกกําลังกายและอาหารที่มี
ผลต่อสุขภาพ
4.3 ป้องกันความเสี่ยงและ 4.3.1. ป้องกันและบริหารความ 4.3.1.1 พัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
(ฐานข้อมูล DPIS: Departmental Personnel Information
เสี่ยงในการดําเนินงานของ
ลดผลกระทบในด้าน
System)
กรมสุขภาพจิต รวมถึงการ
บุคลากร (Personnel
4.3.1.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร ข้อกําหนดของการให้
ป้องกันและจัดการ
Risk/Compliance
ข้าราชการพลเรือนสามัญลาไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการ
Risk)
4.3.1.3 พัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงโดยการกําหนดแนวทางการตรวจสอบ
ดําเนินงานด้านบุคลากร
ข้อมูลของกระบวนการสรรหาพนักงานราชการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ทุกแห่ง
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หมวดที่ 3
การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
3.1 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสุขภาพจิต จึงกําหนดหลัก
ปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) กรมสุ ข ภาพจิ ต จะสื่ อ สารนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในสั ง กั ด
กรมสุขภาพจิตได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
2) กรมสุขภาพจิตจะจัดระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร
และองค์ ก ารจะปฏิ บั ติ ต นตามมาตรฐานแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข อง
กรมสุขภาพจิตฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อตกลงและค่านิยมองค์การอย่างหนึ่งที่บุคลากร
ทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน จนพัฒนาเป็นวัฒนธรรม
และค่านิยมขององค์การในที่สุด
3) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีกรมสุขภาพจิตฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ผู้ บ ริ ห ารและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของกรมสุ ข ภาพจิ ต ทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ
กรมสุขภาพจิต
5) มีการวางแนวทางในการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลของการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดี พร้อมกับการลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่อย่างสม่ําเสมอ
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3.2 รายนามผู้บริหารกรมสุขภาพจิตในการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารกรมสุขภาพจิตพร้อมมุ่งมั่นที่จะนําแนวทางการปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ของกรมสุขภาพจิตมีธรรมาภิบาลต่อไป
นายเกียรติภูมิ
นายชิโนรส
หม่อมหลวงสมชาย
นายวิวัฒน์
นายวชิระ
นายสุวัฒน์
นายบุญชัย
นายดุสิต
นางพันธุ์นภา
ดร.สุดา

วงศ์รจิต
ลี้สวัสดิ์
จักรพันธุ์
ยถาภูธานนท์
เพ็งจันทร์
มหัตนิรันดร์กุล
นวมงคลวัฒนา
ลิขนะพิชิตกุล
กิตติรัตนไพบูลย์
วงศ์สวัสดิ์

นายเทอดศักดิ์
นายทวีศักดิ์
นายประกอบ
นางนวลนารถ
นางสาวชุตินันท์
นางสาวอลิสา
นายบุรินทร์
นางสาวเบ็ญจมาส
นางสาวอรอนงค์
นางสาวเนตรชนก
นางรสสุคนธ์

เดชคง
สิริรัตน์เรขา
วงศ์ผลวัต
คุ้มรอด
ศรีสมุดไทย
อุดมวีรเกษม
สุรอรุณสัมฤทธิ์
พฤกษ์กานนท์
มหุตติการ
บัวเล็ก
ชมชื่น

นายธรณินทร์

กองสุข

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
ที่ปรึกษาสํานักวิชาการสุขภาพจิต
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการสุขภาพจิต
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการกรม
ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการกองบริหารการคลัง
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อํานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการสํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
หัวหน้าสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
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นางนพวรรณ

ศรีวงค์พานิช

นายศิริศักดิ์
นางมธุรดา
นางสาวดุษฎี
นายศรุตพันธุ์

ธิติดิลกรัตน์
สุวรรณโพธิ์
จึงศิรกุลวิทย์
จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

นายจุมภฎ
นางสุวรรณี
นางสาวบุญศิริ
นายณัฐกร
นายกิตต์กวี

พรมสีดา
เรืองเดช
จันศิริมงคล
จําปาทอง
โพธิ์โน

นางสาวหทัยชนนี

บุญเจริญ

นายประภาส
นายธิติพันธ์
นางสาวจุฬาพันธุ์
นายมงคล

อุครานันท์
ธานีรัตน์
เหมกูล
ศิริเทพทวี

นายอาทิตย์
นายศักรินทร์

เล่าสุอังกูร
แก้วเฮ้า

นางสาวจิตติมา
นายโกศล
ว่าที่ร้อยโทโฆษิต
นายชูพงษ์
นางสาวสุริ
นางสาวพนาวัลย์
นางสาวรัชวัลย์
นางสิริพร

แกล้วทนง
วราอัศวปติ
กัลยา
สังข์ผลิพันธ์
อุปมนต์
จ้างประเสริฐ
บุญโฉม
พุทธิพรโอภาส

รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
ผู้อํานวยการสถาบันราชานุกูล
ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์
รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช
นครพนมราชนครินทร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีกหน้าที่หนึ่ง)
ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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นางสาวนันทาวดี
นางสาวจุฑามาศ
นางนาตยา
นางสาวศิริลักษณ์
นายนิตย์
นายนพพร
นางวิรัลพัชร

วรวสุวัส
วรรณศิลป์
ทฤษฎิคุณ
แก้วเกียรติพงษ์
ทองเพชรศรี
ตันติรังสี
กิตติธะระพันธุ์

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
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