แนวทางการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมสุขภาพจิต

สำนักยุทธศำสตร์สุขภำพจิต
ตุลำคม 2558

คาชี้แจงการปรับแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่กรมสุขภาพจิตได้กาหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการ
และแผนติดตามผลการดาเนินงานกรมสุขภาพจิต เป็นประจาทุกปี นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ใช้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
อย่ างไรก็ตาม หากหน่ ว ยงานประเมิน แล้ ว ว่า มีปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ ไม่ส ามารถดาเนินการตาม
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ ในแผนรายไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
หน่วยงานสามารถเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการฯ ได้ ทั้งนี้ การปรับแผนฯ ของหน่วยงานต้องคานึงถึง
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงบประมาณด้วย
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการ ซึ่งแตกต่าง
จากการปรับแผนปฏิบัติการแบบเดิม ดังนี้
การปรับแผนปฏิบัติการฯ แบบเดิม : เมื่อหน่วยงานได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผน
ติดตามผลการดาเนินงานประจาปี ไปในระยะ 5 เดือน (ตุลาคม – กุมภาพันธ์) แล้ว จะให้ทุกหน่วยงานทบทวน
และปรั บแผนปฏิบั ติการฯ ในช่วงครึ่งหลั งของปีงบประมาณ (มีนาคม – กันยายน) โดยสานักยุทธศาสตร์
สุขภาพจิตจะรวบรวมและจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดาเนินงานประจาปี (ฉบับปรับปรุง)
และเสนออธิบดีอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุง) ดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แทนแผนปฏิบัติการฯ ฉบับเดิม
จากแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการฯ นี้ พบปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
- เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง ที่จะใช้แทนแผนปฏิบัติการฯ ฉบับเดิมตอนต้นปี ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการจัดทาและการอนุมัติ ทาให้เกิดช่วงรอยต่อขึ้น หน่วยงานจึงเกิดความสับสนในการดาเนินงาน
และการรายงานผลการดาเนินงาน ว่าต้องยึดตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับเดิม หรือยึดตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้
เสนอปรับแผนฯ มาแล้ว
- การปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี ง บประมาณ หน่ ว ยงานไม่ ไ ด้ ป รั บ แผนฯ ใน
ทุ ก โครงการ/กิ จ กรรม ทั้ ง หมดตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ เดิ ม ตอนต้ น ปี แต่ ต้ อ งใช้ เ วลาในการจั ด ท าข้ อ มู ล
การทบทวนและปรับแผนฯ มาใหม่ทั้งหมดตามวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
1. การปรับแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การปรับแผนปฏิบัติการฯ ในปี 2559 : จากปัญหาการปรับแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว สานัก
ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการฯ ในปี 2559 ดังนี้
1. กาหนดช่วงระยะเวลาให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจาปี 2559 เป็น
รายไตรมาส ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะไม่ให้หน่วยงาน
ปรับแผนฯ แต่อย่างใด โดย
1.1 การปรับแผนปฏิบัติ การฯ ประจาไตรมาสที่ 1 : เป็นการทบทวนและปรั บแผนฯ
โครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4
1.2 การปรับแผนปฏิบัติ การฯ ประจาไตรมาสที่ 2 : เป็นการทบทวนและปรั บแผนฯ
โครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 4
1.3 การปรับแผนปฏิบัติ การฯ ประจาไตรมาสที่ 3 : เป็นการทบทวนและปรั บแผนฯ
โครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 – ไตรมาสที่ 4

-22. หน่วยงานที่ประสงค์จะปรับแผนฯ ต้องจัดทาข้อมูลการปรับแผนฯ ตามแบบฟอร์ม/เอกสารที่
กาหนด ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยจัดทาข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอปรับแผนฯ เท่านั้น
3. สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจะรวบรวมการเสนอขออนุมัติการปรับแผนฯ ของทุกหน่วยงาน
และเสนอขออนุมัติ ต่ออธิ บดีกรมสุขภาพจิต เป็นรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ไตรมาสละ
1 ครั้งเท่านั้น
4. เมื่ออธิบดีกรมสุขภาพจิตอนุมัติการปรับแผนฯ รายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว สานักยุทธศาสตร์
สุขภาพจิตจะจัดส่งเอกสารการปรับแผนฯ ทั้งหมดคืนแก่หน่วยงาน เพื่อใช้ในการดาเนินการและการติดตาม
ประเมินผลต่อไป ซึ่งจะไม่มีการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดาเนินงาน (ฉบับปรับปรุง)
เช่นปีที่ผ่านมา
2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี 2559
2.1 กรณีการปรับแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเสนอขอ
อนุมัติปรับแผนฯ ได้แก่
1) แบบสรุปการปรับแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559 (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
2) แผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559 ฉบับใหม่ของหน่วยงาน เฉพาะแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่เสนอขอปรับ แผนฯ (ใช้แบบฟอร์ม เดียวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559
ตอนต้นปี)
3) หนังสือนาส่งการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559 พร้อมแนบเอกสารตาม
ข้อ 1) และข้อ 2) ดังกล่าวข้างต้น
2.2 กรณี ก ารปรั บแผนปฏิบัติ การภายใต้โ ครงการขับ เคลื่อนนโยบายการดาเนิน งานสุขภาพจิ ต
ประจาปี 2559 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเสนอขออนุมัติปรับแผนฯ ได้แก่
1) แบบสรุปการปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี
2559 (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
2) แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 ฉบับใหม่
ของหน่วยงาน เฉพาะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอปรับแผนฯ (ใช้แบบฟอร์ มเดียวกับการจัดทา
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 ตอนต้นปี)
3) หนั งสือนาส่งการขออนุ มัติปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่ อนนโยบายการดาเนินงาน
สุขภาพจิต ประจาปี 2559 พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1) และข้อ 2) ดังกล่าวข้างต้น

-33. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจาปี 2559
3.1 การปรับแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559 (แผนปฏิบัติการงานปกติ แผนปฏิบัติการ
โครงการวิจั ย แผนปฏิบัติ การการใช้จ่ า ยเงินบารุ ง (เฉพาะแบบ บร.4-1) แผนปฏิบัติการการใช้จ่า ย
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น) มีขั้นตอนดังนี้
หน่วยงานผู้ดาเนินการ
หน่วยงานที่ประสงค์
ปรับแผนฯ

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดทาข้อมูลตามแบบสรุปการปรับแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559
(ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
2. จัดทาแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559 ฉบับใหม่ของหน่วยงาน เฉพาะ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอปรับแผนฯ (ใช้แบบฟอร์มเดียวกับการจัดทา
แผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559 ตอนต้นปี) ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลตามที่ เสนอ
ขออนุมัติปรับแผนฯ ในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว
3. จัดทาหนังสือนาส่งการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559
พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ส่งมาที่ สยส. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในแต่ละไตรมาส และส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวมาที่ Pbsd.mhs5@gmail.com
การปรับแผน
ไตรมาสที่ 1

การปรับแผน
ไตรมาสที่ 2

การปรับแผน
ไตรมาสที่ 3

ส่งภายใน
วันที่ 15 ธ.ค. 58

ส่งภายใน
วันที่ 15 มี.ค. 59

ส่งภายใน
วันที่ 15 มิ.ย. 59

ส า นั ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 4. รวบรวม/ตรวจสอบการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559
สุขภาพจิต
ของทุกหน่วยงาน และเสนอขออนุมัตติ ่ออธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นรายไตรมาส
5. เมื่ออธิบดีฯ อนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการงานปกติ ประจาปี 2559 แล้ว สยส.
จะจัดส่งเอกสาร คืนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-43.2 การปรับแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559
3.2.1 กรณีหน่วยงานที่ประสงค์ปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ไม่ใช่ PM)
หน่วยงานผู้ดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
หน่วยงานที่ประสงค์
1. จัดทาข้อมูลตามแบบสรุปการปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน
ปรับแผนฯ
นโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
2. จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ประจาปี 2559 ฉบับใหม่ของหน่วยงาน เฉพาะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ
ขอปรับแผนฯ (ใช้แบบฟอร์มเดียวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ
ประจาปี 2559 ตอนต้นปี) ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลตามที่เสนอขออนุมัติปรับแผนฯ ใน
ข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว
3. จัดทาหนั งสือนาส่ง การขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน
นโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1
และ ข้อ 2 ส่ งไปที่ห น่ว ยงานหลักที่รับผิ ดชอบโครงการขับเคลื่ อนฯ นั้นๆ (PM)
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละไตรมาส และส่งไฟล์ข้อมูลให้ PM ด้วย
การปรับแผน
การปรับแผน
การปรับแผน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ส่งภายใน
ส่งภายใน
ส่งภายใน
วันที่ 15 ธ.ค. 58
วันที่ 15 มี.ค. 59 วันที่ 15 มิ.ย. 59
หน่วยงานหลัก
4. PM ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ใช่ PM) เสนอขอปรับแผนฯ
ขับเคลื่อน (PM)
5. PM ลงนามการตรวจสอบในแบบสรุ ปการปรั บแผนปฏิ บั ติการโครงการ
ขับเคลื่อนฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
6. PM จัดทาหนังสือนาส่งเอกสารการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 พร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ส่งต่อให้ สยส. ภายในระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละไตรมาส และ
ส่งไฟล์ข้อมูลให้ สยส.ทางอีเมล์ด้วยที่ Pbsd.mhs5@gmail.com
การปรับแผน
การปรับแผน
การปรับแผน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ส่งภายใน
ส่งภายใน
ส่งภายใน
วันที่ 25 ธ.ค. 58
วันที่ 25 มี.ค. 59 วันที่ 27 มิ.ย. 59
ส า นั ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
7. สยส. ตรวจสอบด้านงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอปรับแผนฯ
สุขภาพจิต (สยส.)
รวมทั้ ง ตรวจสอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และลงนามการตรวจสอบในแบบสรุ ป
การปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
8. สยส. เสนอขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการ
ดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 ต่ออธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นรายไตรมาส
9. เมื่ออธิบดีฯ อนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ แล้ว สยส.
จะจัดส่งเอกสารคืนให้แก่ PM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-53.2.2 กรณีหน่วยงานที่ประสงค์ปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ เป็นหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนฯ (PM)
หน่วยงานผู้ดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
หน่วยงานหลัก
1. จัดทาข้อมูลตามแบบสรุปการปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ นโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
ขับเคลื่อน (PM)
2. จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ประจาปี 2559 ฉบับใหม่ของหน่วยงาน เฉพาะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ
ขอปรับแผนฯ (ใช้แบบฟอร์มเดียวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ
ประจาปี 2559 ตอนต้นปี) ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลตามที่เสนอขออนุมัติปรับแผนฯ ใน
ข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว
3. จัดทาหนังสือนาส่งการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบาย
การดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ส่งไปที่
สยส. ภายในระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละไตรมาส และส่งไฟล์ข้อมูลให้ สยส. ทางอีเมล์
ด้วยที่ Pbsd.mhs5@gmail.com
การปรับแผน
การปรับแผน
การปรับแผน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ส่งภายใน
วันที่ 25 ธ.ค. 58

ส่งภายใน
วันที่ 25 มี.ค. 59

ส่งภายใน
วันที่ 27 มิ.ย. 59

ส า นั ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
4. รวบรวม/ตรวจสอบการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่ อนฯ
สุขภาพจิต (สยส.)
ประจาปี 2559 ของทุกหน่วยงาน และเสนอขออนุมัตติ ่ออธิบดีกรมสุขภาพจิต
เป็นรายไตรมาส
5. เมื่ออธิบดีฯ อนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการ
ดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559 แล้ว สยส. จะจัดส่งเอกสารคืนให้แก่ PM และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
หมายเหตุ :
1. กรณีแผนปฏิบัติการฯ เดิม กับแผนปฏิบัติการฯ ใหม่ ของหน่วยงาน มีช่วงระยะเวลาการดาเนินการ
อยู่ภายในไตรมาสเดียวกัน และมีเป้าหมายรวมของแผนรายไตรมาสเท่ากัน หน่วยงานไม่ต้องปรับแผนฯ แต่อย่างใด
เนื่องจากการประเมินเป็นการประเมินรายไตรมาส ณ สิ้นไตรมาส
2. กรณีหน่วยงานมีผลการดาเนินการ ณ สิ้นไตรมาส มากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนรายไตรมาส
หน่วยงานไม่ต้องปรับแผนฯ แต่อย่างใด เนื่องจากหน่วยงานสามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายรายไตรมาส
ที่กาหนดไว้

-63. กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมใหม่ (โครงการ/กิจกรรมนอกแผน) ที่หน่วยงานมีงบประมาณ
รองรับการดาเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว เช่นนางบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ หรือได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติ ม จึ งน ามาจั ดทาโครงการเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ ภายใต้ผ ลผลิ ตและหมวดงบประมาณ
เดียวกัน หน่วยงานสามารถเสนอขออนุมัติดาเนินการโครงการ/กิจกรรมใหม่นั้นได้ โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติการฯ ก่อน โดยหน่วยงานแจ้งให้สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตทราบในช่วงการรายงานผล
แต่ในกรณีหน่วยงานมีเหตุผลความจาเป็นที่ต้องยกเลิกโครงการ/กิจกรรมเดิม หรือปรับลด
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมเดิม หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติปรับแผนฯ ด้วย เนื่องจากสานักยุทธศาสตร์
สุขภาพจิตจะได้ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ใหม่ของหน่วยงาน
4. หากมี ข้ อ สงสั ย ประการใดเกี่ ย วกั บ การปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2559 โปรดติ ด ต่ อ
กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ โทร 02 590 8178 และทางอีเมล์ Pbsd.mhs5@gmail.com
…………………………………………

แบบสรุปการปรับแผนปฎิบัติการงานปกติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) หน่วยงาน...................................................................

รายการเดิม
(2)
ประเภทของ
แผนปฏิบัติการ
งานปกติ
ที่มีการปรับแผน

(ตามเอกสารแผนปฏิบัติการงานปกติและแผนติดตามผลการดาเนินการงานปกติ
ประจาปี 2559 ที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตอนุมัติ)
(5)
(6)
เป้าหมายการดาเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
(4)
(3)
อยูใ่ น
(5.1)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เอกสาร
(5.2)
(6.2)
แผนปฏิบัติ เป้าหมาย/
ผล
(6.1)
เบิกจ่ายไป
การฯ
ระยะเวลา
(ณ
ได้รับ
(ณ ปัจจุบัน)
หน้าที.่ .. ดาเนินการ
ปัจจุบัน)
(เดือน...)

รายการหลังปรับแผน

(7)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(8)
(9)
เป้าหมาย
ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
(เดือน.....)
ตามแผน

(10)
งบประมาณ
(บาท)

(11)
รายการหลังปรับแผน
ใช้งบประมาณจาก
(ทาเครื่องหมาย )

(12)
เหตุผล
การปรับแผน

งบประมาณของหน่วยงานเอง
จานวนเงิน...........บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น...
(ระบุชื่อหน่วยงานที่โอนงบประมาณให้)
จานวนเงินของหน่วยงานอื่นที่โอนให้..........บาท
งบประมาณของหน่วยงานเอง
จานวนเงิน...........บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น...
(ระบุชื่อหน่วยงานที่โอนงบประมาณให้)
จานวนเงินของหน่วยงานอื่นที่โอนให้..........บาท
(13) ผู้จดั ทาข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการฯ :

(14) สานักยุทธศาสตร์สขุ ภาพจิต ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ชื่อ/นามสกุล : ……………………………………………………………...........................

ชื่อ/นามสกุล :…………………………………………….......................................

ตาแหน่ง : .......................................................................................................

ตาแหน่ง : ...............................................................................................

หน่วยงาน : .....................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ : ………………………………………………………………………..................

เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………………………………….........................

อีเมล์ : ………………………………………………………………………..............................

อีเมล์ : ……………………………………………………………………….....................................

(โปรดแนบเอกสารแผนปฏิบัติการงานปกติ ทีไ่ ด้ปรับปรุงข้อมูลตามทีเ่ สนอขออนุมัติปรับแผนฯ ท้ายแบบสรุปการปรับแผนฯ นีด้ ้วย)
-7-

ลงชื่อ ........................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผู้อนุมัติการปรับแผน
วัน/เดือน/ปี ........................................................................

ตัวอย่าง แบบสรุปการปรับแผนปฎิบัติการงานปกติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่....

รายการเดิม

รายการหลังปรับแผน

(ตามเอกสารแผนปฏิบัติการงานปกติและแผนติดตามผลการดาเนินการงานปกติ
ประจาปี 2559 ที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตอนุมตั )ิ
(2)
ประเภทของ
แผนปฏิบัติการ
งานปกติ
ที่มกี ารปรับแผน

(4)
(3)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

อยู่ใน
เอกสารแผน
ปฏิบัติการ
ฯ หน้าที่...

(5)
เป้าหมายการดาเนินงาน
(5.1)
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน...)

(5.2)
ผล
(ณ
ปัจจุบัน)

(6)
งบประมาณ (บาท)

(6.1)
ได้รบั

หน้า 102 1 ครั้ง 40 คน /
ยังไม่
พฤศจิกายน ดาเนินการ
2558

(6.2)
เบิกจ่ายไป
(ณ ปัจจุบัน)

(7)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบตั ิการ
โครงการปกติ

โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
สร้างความเข้าใจพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย

แผนปฏิบตั ิการ
โครงการวิจัย

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู
หน้า161
สมรรถภาพผู้ปว่ ยจิตเภทเรื้อรัง
- ประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลพื้นที่ที่
ใช้

25 คน /
พฤศจิกายน
2558

แผนปฏิบตั ิการ
การใช้จ่ายเงินบารุง

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้
หน้า 104
เครื่องมือการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตชุมชน

1 ครั้ง 50 คน / ยังไม่
ธันวาคม 2558 ดาเนินการ

250,000 ยังไม่เบิกจ่าย โครงการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตชุมชน

แผนปฏิบตั ิการ
การใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในพื้นที่ หน้า 161
ใกล้เคียงสถาบันฯ (วันครบรอบ 44 ปี
สถาบันฯ)

1 ครั้ง 350 คน ยังไม่
/ธันวาคม 2558 ดาเนินการ

250,000 ยังไม่
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

10,000 ยังไม่เบิกจ่าย โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามแนวทางการศึกษามนุษยปรัชญา

233,000 ยังไม่เบิกจ่าย โครงการพัฒนาระบบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ปว่ ยจิตเภทเรื้อรัง
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการฝึกการใช้
โปรแกรมสาหรับนักวิจัย

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในพื้นที่
ใกล้เคียงสถาบันฯ (วันครบรอบ 44 ปี
สถาบันฯ)

(13) ผู้จัดทาข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการฯ :
ชื่อ/นามสกุล : …………นส.เอ………………………………………
ตาแหน่ง : ....................นักวิเคราะหนโยบายและแผน...........
หน่วยงาน : ...................ศูนย์สุขภาพจิตที.่ ...............................

1/50

ธันวาคม
2558

(10)
งบประมาณ
(บาท)

(12)
เหตุผลในการปรับแผน

20,000

เนื่องจากมีการปรับแนวทางการดาเนินงาน
งบประมาณของหน่วยงานเอง จานวนเงิน
และกิจกรรมในสอดคล้องกับความต้องการ
10,000 บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลางกรม ของพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
ฯ จานวน 10,000 บาท
งบประมาณของหน่วยงานเอง จานวนเงิน
233,000 บาท

20 คน

มกราคม
2559

233,000

1/40

มีนาคม
2559

215,000

เมษายน
2559

300,000

1 ครั้ง
300 คน

(11)
รายการหลังปรับแผน
ใช้งบประมาณจาก
(ทาเครือ่ งหมาย )

งบประมาณของหน่วยงานเอง
จานวนเงิน 215,000 บาท

งบประมาณของหน่วยงานเองที่ สสส.สนับสนุน
งบประมาณให้แล้ว
จานวนเงิน 250,000 บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจาก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 50,000 บาท

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม และ
ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ติดงาน
ราชการอื่น จึงต้องเลื่อนระยะเวลาการ
จัดการอบรมออกไป และผู้สมัครเข้ารับการ
อบรมบางรายไม่สามารถเข้าอบรมได้จึงต้อง
ปรับลดจานวนผู้เข้ารับการอบรมลง
เนื่องจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องที่
ต้องลงพื้นที่พร้อมกัน
ขอเลื่อนกาหนดการ จึงจาเป็นต้องเลื่อนการ
จัดโครงการดังกล่าวออกไป

(14) สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ผู้ตรวจสอบข้อมูล
ชื่อ/นามสกุล :……นางสาวบี.........................................
ตาแหน่ง : ............นักวิเคราะห์นโยบายและแผน......
เบอร์โทรศัพท์ : ……02 590 8178.....................................
อีเมล์ : ……………Pbsd.mhs5@gmail.com.........................

เบอร์โทรศัพท์ : …………02 5 901XXX………………………………………
อีเมล์ : ………abcd@gmail.com……………………………..................…

(โปรดแนบเอกสารแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอขออนุมตั ิปรับแผนฯ นี้ด้วย)

(8)
(9)
เป้าหมาย
ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
(เดือน.....)
ตามแผน
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(....................................................................)
ตาแหน่ง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผู้อนุมตั ิการปรับแผน
วัน/เดือน/ปี ........................................................................

แบบสรุปการปรับแผนปฎิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) หน่วยงาน...................................................................

รายการเดิม

รายการหลังปรับแผน

(ตามเอกสารแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ประจาปี 2559 ที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตอนุมัติ)
(2)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(3)

(4)
เป้าหมายการดาเนินงาน

อยูใ่ น
เอกสาร
(4.1)
แผน
เป้าหมาย/
ปฏิบัติ
ระยะเวลา
การฯ
หน้าที.่ .. ดาเนินการ

(เดือน..)

(4.2)
ผล
(ณ
ปัจจุบัน)

(5)
งบประมาณ (บาท)

(5.1)
ได้รับ

(5.2)
เบิกจ่ายไป
(ณ ปัจจุบัน)

(6)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(7)
(8)
เป้าหมาย
ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
(เดือน.....)
ตามแผน

(9)
งบประมาณ
(บาท)

(10)
รายการหลังปรับแผน
ใช้งบประมาณจาก
(ทาเครื่องหมาย )

(11)
เหตุผล
การปรับแผน

งบประมาณของหน่วยงานเอง
จานวนเงิน...........บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น...
(ระบุชื่อหน่วยงานที่โอนงบประมาณให้)
จานวนเงินของหน่วยงานอื่นที่โอนให้..........บาท
งบประมาณของหน่วยงานเอง
จานวนเงิน...........บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น...
(ระบุชื่อหน่วยงานที่โอนงบประมาณให้)
จานวนเงินของหน่วยงานอื่นที่โอนให้..........บาท
(12) ผู้จดั ทาข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ :

(13) หน่วยงานหลัก (PM) ที่รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนฯ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(14) สานักยุทธศาสตร์สขุ ภาพจิต ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ชื่อ/นามสกุล :
……………………………………………………………...........................
ตาแหน่ง :

ชื่อ/นามสกุล : ……………………………………………………………...........................
ตาแหน่ง : .......................................................................................................

ชื่อ/นามสกุล
:…………………………………………….......................................
ตาแหน่ง :

.......................................................................................................
หน่วยงาน :
.....................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………………………………….........................

หน่วยงาน : .....................................................................................................

...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ : ………………………………………………………………………..................

อีเมล์ : ……………………………………………………………………….....................................

เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………………………………….........................

อีเมล์ : ………………………………………………………………………..............................

อีเมล์ : ……………………………………………………………………….....................................

(โปรดแนบเอกสารแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ทีไ่ ด้ปรับปรุงข้อมูลตามทีเ่ สนอขออนุมตั ิปรับแผนฯ ท้ายแบบสรุปการปรับแผนฯ นี้ด้วย )
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ลงชื่อ ........................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผู้อนุมัติการปรับแผน
วัน/เดือน/ปี ........................................................................

ตัวอย่าง
แบบสรุปการปรับแผนปฎิบัติการโครงการขับเคลือ่ นนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่....

รายการเดิม

รายการหลังปรับแผน

(ตามเอกสารแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ประจาปี 2559 ที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตอนุมตั )ิ
(3)
(2)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

อยู่ใน
เอกสารแผน
ปฏิบัติการ
ฯ หน้าที่...

(4)
เป้าหมายการดาเนินงาน
(4.1)
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน...)

(4.2)
ผล
(ณ
ปัจจุบัน)

โครงการพัฒนาหน่วยบริการให้มีความเป็นเลิศ หน้า 135
4 ครั้ง
ยังไม่
เฉพาะทางจิตเวช (Excellence Center)
250 คน / ดาเนินการ
- โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการนิติจิต
ธันวาคม 2558
เวชตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
สังคม

(12) ผู้จัดทาข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ :

(5)
งบประมาณ (บาท)

(5.1)
ได้รบั

(5.2)
เบิกจ่ายไป
(ณ ปัจจุบัน)

265,000 ยังไม่
เบิกจ่าย

(7)
(8)
เป้าหมาย
ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
(เดือน.....)
ตามแผน

(6)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาหน่วยบริการให้มีความเป็น 2 ครั้ง มกราคม
เลิศเฉพาะทางจิตเวช (Excellence
200 คน 2559
Center)
- โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการ
นิติจิตเวชตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสังคม

(13) หน่วยงานหลัก (PM) ที่รบั ผิดชอบโครงการขับเคลื่อนฯ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ชื่อ/นามสกุล : …………นส.เอ………………………………………
ตาแหน่ง : ....................นักวิเคราะหนโยบายและแผน...........
หน่วยงาน : ...................ศูนย์สุขภาพจิตที.่ ...............................

ชื่อ/นามสกุล : ……นายเค....................................................................
ตาแหน่ง : ..............นักวิชาการสาธารณสุข........................................
หน่วยงาน : ...........สานักบริหารระบบบริการสุขภาพสุขภาพจิต...

เบอร์โทรศัพท์ : …………02 5 901XXX………………………………………
อีเมล์ : ………abcd@gmail.com……………………………..................…

เบอร์โทรศัพท์ : …………02 5 901XXX……………………………..........…………
อีเมล์ : ………kondee@gmail.com…………………….......................…………

(9)
งบประมาณ
(บาท)

300,000

(10)
รายการหลังปรับแผน
ใช้งบประมาณจาก
(ทาเครือ่ งหมาย )

งบประมาณของหน่วยงานเอง
จานวนเงิน 265,000 บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจาก สบบส.
จานวน 35,000 บาท
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เนื่องจากการประชุมคณะทางานเพื่อพิจารณาแนว
ทางการให้บริการ มีการเลื่อนการประชุมออกไป
จึงจาเป็นต้องเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไป
อีกเพราะต้องรอมติจากที่ประชุมคณะทางาน
ดังกล่าวก่อน

(14) สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ผู้ตรวจสอบข้อมูล
ชื่อ/นามสกุล :……นางสาวบี.........................................
ตาแหน่ง : ............นักวิเคราะห์นโยบายและแผน......
เบอร์โทรศัพท์ : ……02 590 8178.....................................
อีเมล์ : ……………Pbsd.mhs5@gmail.com.........................

ลงชื่อ ........................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผู้อนุมตั ิการปรับแผน
วัน/เดือน/ปี ........................................................................

(โปรดแนบเอกสารแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลือ่ นฯ ทีไ่ ด้ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้วตามทีเ่ สนอขออนุมัติปรับแผนฯ นีด้ ้วย)

(11)
เหตุผลในการปรับแผน

-9คำอธิบำยแบบสรุปกำรปรับแผนปฏิบัติกำรงำนปกติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ประเด็น

คำอธิบำย

1. หน่วยงำน

ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่เสนอขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2. ประเภทของ
แผนปฏิบัติกำรงำนปกติ
ที่มีกำรปรับแผน

ระบุชื่อประเภทของแผนปฏิบตั ิการงานปกติ ประจาปี 2559 ที่เสนอขออนุมัติปรับแผนฯ เช่น
- แผนปฏิบัติการโครงการปกติ
- แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบารุง
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

รำยกำรเดิม (ตามเอกสารแผนปฏิบัติการงานปกติและแผนติดตามผลการดาเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจาปี 2559
ที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตอนุมตั ิ)
3. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการงานปกติและแผนติดตามผลการดาเนินการ
งานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจาปี 2559
4. อยู่ในเอกสำร
ระบุเลขหน้าตามเล่มแผนปฏิบัติการงานปกติและแผนติดตามผลการดาเนินการงานปกติ
แผนปฏิบัติกำรฯ หน้ำที่... กรมสุขภาพจิต ประจาปี 2559 ที่ปรากฏโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขออนุมัติการปรับแผนฯ
5. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
5.1 เป้ำหมำย/ระยะเวลำ
ดำเนินกำร (เดือน...)
5.2 ผล (ณ ปัจจุบัน)

ค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้ พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น 1 ครั้ง/50 คน/2 วัน
1,000 เล่ม, 2 เรื่อง, 500 ฉบับ ฯลฯ ตามที่ระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบตั ิการงานปกติและแผนติดตาม
ผลการดาเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจาปี 2559 พร้อมทั้งระบุระยะเวลาดาเนินการ เช่น
ตุลาคม 2558 เป็นต้น
ผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ณ ปัจจุบันที่หน่วยงานดาเนินการได้ พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น
1 ครั้ง/52 คน/2 วัน, 900 เล่ม, 3 เรื่อง, 450 ฉบับ ฯลฯ

6. งบประมำณ (บำท)
6.1 ได้รับ
6.2 เบิกจ่ำยไป
(ณ ปัจจุบนั )
รำยกำรหลังปรับแผน

งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามเล่มแผนปฏิบตั ิการงานปกติและแผนติดตามผลการ
ดาเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจาปี 2559
งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว ณ ปัจจุบัน ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

7.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

1. ชื่อโครงการประชุม อบรม สัมมนา หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดาเนินงานเอง และขั้นตอน
การดาเนินงานภายใต้โครงการนั้น ๆ (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)
2. ชื่อกิจกรรมที่เป็นการดาเนินงานพื้นฐาน / ชื่อรายการค่าใช้จ่ายในหมวดเงินตามที่ปรากฏในเอกสาร
การจัดสรรงบประมาณ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ปฏิบัติเวชกรรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
ผู้ป่วยจิตเวช ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ค่าเช่ารถยนต์ เงิน พตส. เงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ
(ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)

8.เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ตำมแผน

ค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น 1 ครั้ง/50 คน/2 วัน 1,000 เล่ม, 2 เรื่อง,
500 ฉบับ ฯลฯ (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)

9.ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
(เดือน...)

ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)

10. งบประมำณ (บำท)

งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะดาเนินการและใช้จ่าย (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)

- 10 ประเด็น
11. รำยกำรหลังปรับแผน
ใช้งบประมำณจำก....

คำอธิบำย

ระบุแหล่งเงิน และจานวนเงินของโครงการ/กิจกรรม (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่) โดยทาเครื่องหมาย
ลงในช่อง  เช่น
 งบประมาณของหน่วยงานเอง
จานวนเงิน 100,000 บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลางกรมฯ จานวน 100,000 บาท
12. เหตุผลในกำรปรับแผน ระบุเหตุผลในการปรับแผน เช่น
- มีเหตุการณ์วิกฤติ/ฉุกเฉิน จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้
- เจ้าภาพผู้จดั การประชุมระหว่างประเทศ เลื่อนกาหนดการประชุมออกไป
13. ผู้จัดทำข้อมูลกำรปรับ ระบุชื่อ/นามสกุล ตาแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้จัดทาข้อมูล
แผนปฏิบัติกำรฯ
การปรับแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2559
14. สำนักยุทธศำสตร์
ระบุชื่อ/นามสกุล ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตที่เป็นผู้ตรวจสอบ
สุขภำพจิต ผู้ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลการเสนอขออนุมัติปรับแผนฯ

- 13 คำอธิบำยแบบสรุปกำรปรับแผนปฏิบัติกำรโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรดำเนินงำนสุขภำพจิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ประเด็น
1. หน่วยงำน

คำอธิบำย
ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่เสนอขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจาปี 2559

รำยกำรเดิม (ตามเอกสารแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559
ที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตอนุมตั ิ)
2. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงาน
สุขภาพจิต ประจาปี 2559
3. อยู่ในเอกสำร
ระบุเลขหน้าตามเล่มแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี
แผนปฏิบัติกำรฯ หน้ำที่... 2559 ที่ปรากฏโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขออนุมัติการปรับแผนฯ
4. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
4.1 เป้ำหมำย/ระยะเวลำ
ดำเนินกำร (เดือน...)

4.2 ผล (ณ ปัจจุบัน)

ค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้ พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น 1 ครั้ง/50 คน/2 วัน
1,000 เล่ม, 2 เรื่อง, 500 ฉบับ ฯลฯ ตามที่ระบุไว้ในเล่มแผนปฏิบตั ิการงานปกติและแผนติดตาม
ผลการดาเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจาปี 2559 พร้อมทั้งระบุระยะเวลาดาเนินการ เช่น
ตุลาคม 2558 เป็นต้น
ผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ณ ปัจจุบันที่หน่วยงานดาเนินการได้ พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น
1 ครั้ง/52 คน/2 วัน, 900 เล่ม, 3 เรื่อง, 450 ฉบับ ฯลฯ

5. งบประมำณ (บำท)
5.1 ได้รับ

งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามเล่มแผนปฏิบตั ิการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการ
ดาเนินงานสุขภาพจิต ประจาปี 2559

5.2 เบิกจ่ำยไป
(ณ ปัจจุบนั )
รำยกำรหลังปรับแผน

งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว ณ ปัจจุบัน ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

6.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ประจาปีงบประมาณ 2559 (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)

7.เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ตำมแผน

ค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม พร้อมระบุหน่วยนับ เช่น 1 ครั้ง/50 คน/2 วัน 1,000 เล่ม, 2 เรื่อง,
500 ฉบับ ฯลฯ (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)

8.ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
(เดือน...)

ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)

9. งบประมำณ (บำท)

งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนว่าจะดาเนินการและใช้จ่าย (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่)

- 14 ประเด็น
10. รำยกำรหลังปรับแผน
ใช้งบประมำณจำก....

11. เหตุผลในกำรปรับแผน

คำอธิบำย
ระบุแหล่งเงิน และจานวนเงินของโครงการ/กิจกรรม (ตามที่ปรับแผนฯ มาใหม่) โดยทาเครื่องหมาย
ลงในช่อง  เช่น
 งบประมาณของหน่วยงานเอง
จานวนเงิน 100,000 บาท
 ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลางกรมฯ จานวน 100,000 บาท
ระบุเหตุผลในการปรับแผน เช่น
- มีเหตุการณ์วิกฤติ/ฉุกเฉิน จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้
- เจ้าภาพผู้จดั การประชุมระหว่างประเทศ เลื่อนกาหนดการประชุมออกไป
ระบุชื่อ/นามสกุล ตาแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้จัดทาข้อมูล
การปรับแผนปฏิบตั ิการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจาปี 2559

12. ผู้จัดทำข้อมูลกำรปรับ
แผนปฏิบัติกำรโครงกำร
ขับเคลื่อนฯ
13. หน่วยงำนหลัก (PM) ที่ ระบุชื่อ/นามสกุล ตาแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของ PM ผู้ตรวจสอบ
รับผิดชอบโครงกำรขับเคลื่อน การปรับแผนปฏิบตั ิการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจาปี 2559
ฯ ผู้ตรวจสอบข้อมูล
14. สำนักยุทธศำสตร์
ระบุชื่อ/นามสกุล ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตที่เป็นผู้ตรวจสอบ
สุขภำพจิต ผู้ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลการเสนอขออนุมัติปรับแผนฯ

