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ทำเนียบผู้อำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     
หน่วยงาน     กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

 
 
๑.ชื่อ – ชื่อสกุล   ดร.พญ.เบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์    
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2.วันเกษียณอายุราชการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๗๖ 
๓. ประวัติการศึกษา 

สถานศึกษา วุฒิท่ีได้รับ ปีท่ีจบ 
University of Queensland, Australia Doctor of Philosophy (PhD) ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  
๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๑ 
 
๔.การดำรงตำแหน่ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองระดับสูง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) 
 
๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ว.ด.ป.ที่ได้รับพระราชทานตาม 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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๖. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/สูง) ดังนี้ 
 

โครงการ, หลักสูตร รุ่น 

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเครื่องมือประเมิน ๒ 
นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง ๓๒ 

        
๗.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
16 – 17 สค.61 Basic Medical Education 

 
กรมสุขภาพจิต  

4-6 กค.61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต Act to 
Re-acc 

กรมสุขภาพจิต  

27-28 มิย.61 โครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินด้านวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 
ระดับประเทศ 

กรมสุขภาพจิต  

11 มิย.61 ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพ่ือเตรียม
แผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตาม
เกณฑ์หลักสูตร WFME 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

26 พค.61 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กรมสุขภาพจิต  

13-15 พค.61 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Healthcare 
Financing ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น 

สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  

 

2-4 เมย.61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านยาเสพติด หลักสูตร           
การบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด 
(Case Manager) 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยศูนย์
อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข 

 

19 มีค.61 ประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชศาสตร์ป้องกัน
เขตเมือง Preventive Medicine and 
Urban disease Co0ntrol : UDC” 

กรมควบคุมโรคร่วมกับ
สมาคมเวชศาสตร์
ป้องกันแห่งประเทศไทย 
และสมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาลประเทศไทย 

 

8-9 กพ.61 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญ
ชงทางการแพทย์เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

องค์การเภสัชกรรม  
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
11 มค.61 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการ

บริหารด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

กรมสุขภาพจิต  

18-19 ธค.60 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
เรียนรู้ประสบการณ์จากศาลปกครอง กรณี
การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญสูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด 

กรมสุขภาพจิต  

22-23 พย.60 ประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 
และทิศทางการขับเคลื่อนงานของ PA ของ
เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 

สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสตูล 

 

10 พย.60 ประชุมเพ่ือจัดทำความร่วมมือด้าน
พัฒนาการเด็กระหว่างกรมสุขภาพจิตและ
องค์การอนามัยโลก 

กรมสุขภาพจิตและ 
องค์การอนามัยโลก 

 

จำนวน 2 ครัง้  
ครั้งละ 10 วัน 

ครั้งที่ 1   
24 กค.–4 สค. 

60   
ครั้งที่ 2  

25 กย.–6 ตค. 60     

การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560  
 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข   

 

4 กค.60 สุขด้วยสติ ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน 
(Mindfulness in Organization) : MIO) 

สำนักยุทธศาสตร์ 
สุขภาพจิต 

 

29 พค.-2 มิย.60 อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวช
ศาสตร์ป้องกัน ครั้งที่ 2 

สถาบันบำราศนราดูร  

3 กย.59 ประชุมจิตแพทย์สัญจรภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต  
29-31 มค.59 ประชุมของชมรมความผิดปกติทางอารมณ์

แห่งประเทศไทย (Thai Society for 
Affective Disorders) TSAD 

ชมรมความผิดปกติทาง
อารมณ์แห่งประเทศไทย 
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๘.ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)   
  

วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม/ 
การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

๒๘-๓๐ พ.ค.๔๙ ประชุมวิชาการ ๑st Asian Cognitive 
Behaviour Therapy (CBT) 
Conference 

Campus of Chinese 
University ฮ่องกง 

 

๒๔-๒๗ ก.ย.๕๒ ประชุมโครงการแลกเปลี่ยน 
ความร่วมมือด้านสุขภาพจิต 

สาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม 

 

๑๐-๑๓ มี.ค.๕๓ ประชุม Mekong-Sub-Region 
Community mental Health 
Forum  

สาธารณรัฐประชาชนลาว  

๑๓-๑๗ ก.ค.๕๓ โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ระหว่าง 
กรมสุขภาพจิต กับ Fujian 
Provincial 
Health Burean 

Fujian Provincial 
Health Burean 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

๒๘-๓๑ มี.ค.๕๘ ประชุม ๒๓rd European Congress  
of  Psychiatry  

กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

 

๑๘-๒๓ เม.ย.๕๙ ประชุม และนำเสนอผลงาน 
ประชุมวิชาการสุขภาพจิต 

เมืองยะโฮร์ บาห์รู 
มาเลเซีย 

 

12-18 พ.ย.59 ศึกษาดูงานการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ เครือรัฐออสเตรีย 

นครเมลเบิร์นและนคร
บริสเบน 
เครือรัฐออสเตรีย 

 

7-14 ก.ค.60 ประชุม The 29th International 
Congress on Law Mental Health  

กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก  

31 พ.ค.61 – 8 มิ.ย.
61 

เจรจาความร่วมมือด้านสุขภาพจิต
ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับองค์กรของ
สหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนีและองค์กร 
ของสหราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
และองค์กรของ 
สหราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม 
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๙.   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ    
  

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
16–17 สค.61 Basic Medical Education กรมสุขภาพจิต  

  
๑๐.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ 
  

วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
เดือน ก.พ.-
มี.ค.60 

การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ของประชาชนวัยทำงานเพ่ือป้องกัน 
โรคความดันโลหิตสูง 

วารสารสุขภาพ 
ภาคประชาชน  
กรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ 

 

 


