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การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
(1) Strengths (จุดแข็ง)
1.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริม ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต
2.มีสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิตที่หลากหลายทั้งที่ได้รับการสนับสนุนและผลิต
พัฒนาขึ้นเอง
3.มีก ารสื่ อ สารความรู้ ด้านสุ ข ภาพจิ ต ในหลายช่อ งทาง โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
4.มีการพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ระดับ รพ.สต., รพช.
5.มีการดาเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ของศูนย์สุขภาพจิต
6.มีระบบบริหารคุณภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PMQA)
7.มีการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
8.มีโปรแกรมด้านการบริหารที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

(2) Weaknesses (จุดอ่อน)
1.บุคลากรมีวัยวุฒิ คุณวุฒิน้อย ประสบการณ์น้อย กระทบต่อความน่าเชื่อถือของเครือข่าย
ต่อบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต
2.บุคลากรขาดทั กษะภาษาต่ างประเทศ ส่ งผลต่อการพั ฒ นาความร่วมมือ แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้และขยายผลการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับประเทศอื่นๆ
3.บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการจัดทาเอกสารอิเลคโทรนิกส์เพื่อนาเสนอด้านวิชาการ
ในรูปแบบที่น่าสนใจ
4.บุ ค ลากรมี ก ารโยกย้ า ย ลาออก เปลี่ ย นงาน ท าให้ บุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอต่ อ ภาระงาน
ต้องพัฒนาบุคลากรใหม่ และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
5.มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่น้อย ยังไม่ได้เข้าระบบหรือผ่าน วช. การนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ยังมีน้อย
6.ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิต
ไม่ครอบคลุม ไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ และไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหาด้าน
สุขภาพจิตหรือเป็นสารสนเทศที่สาคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารได้
7.งบประมาณดาเนินการปกติได้รับจัดสรรน้อย กระทบต่อการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
8.อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถรองรับการใช้งาน
ที่ซับซ้อนและทันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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(3) Opportunities (โอกาส)
1.กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในสถาน
บริการสาธารณสุข
2.วิสั ย ทั ศน์ กรมสุ ขภาพจิ ตเน้ น พั ฒ นาระบบสุ ขภาพจิตดิ จิทั ล เพื่ อให้ ป ระชาชน
สุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่มีความสุข
3.นโยบายกรมสุขภาพจิต สนับสนุนให้กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตมีเกณฑ์มาตรฐานในงาน
ส่ งเสริ ม ป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และการพั ฒ นาศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต สู่ ม าตรฐาน
การดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เอื้อต่อการส่งผ่านองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยของศูนย์สุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
5.มี พชอ.เป็ น ช่ อ งทางในการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

(4) Threats (อุปสรรค)
1.บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุ ข มีการเปลี่ยนงานบ่อย โดยเฉพาะ
บุคลากรในระบบสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มักไม่ก้าวหน้าในสายงานของตน
ทาให้มีบุคลากรใหม่ที่ยังไม่ชานาญผลัดเปลี่ยนเข้ามาทางานตลอด การทางานไม่ต่อเนื่อง
2.ประชาชนมีความรอบรู้ความตระหนักและพฤติกรรมสุขภาพจิตไม่เพียงพอต่อการดูแล
สุขภาพจิตตนเองและคนใกล้ชิด
3.เทคโนโลยีสื่ อสาร Facebook , Line , IG , Twitter ได้รับ ความนิ ยมมาก ประชาชน
สามารถรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วยากแก่การควบคุม กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล
เกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ตามมา ประกอบกั บ สื่ อ ต่ า งๆ เผยแพร่ สิ่ ง กระตุ้ น /ยั่ ว ยุ ในทางที่
ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดปัญหาสังคม เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม
4.ระบบข้อมูล สารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข มี ข้อมูลด้านส่ งเสริมป้องกันปัญ หา
สุขภาพจิตไม่เพียงพอต่อการนามาใช้ประโยชน์และเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารได้
5.ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนมีความเครีย ดและเจ็บป่วยด้าน
สุ ข ภาพจิ ต มากขึ้ น ส่ งผลให้ ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ต้ อ งเร่งรัด ขั บ เคลื่ อ นงานเพื่ อ ให้ ป ระชาชน
มีสุขภาพจิตดี
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การกาหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน
(1) SO กลยุทธ์เชิงรุก
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต (S1S2S3O2O3O4O5)
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ของประชาชนตลอดช่วงชีวิต (S1S2S3S4O1O2O3O4O5)
3. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง
ประสงค์ (S1S2S3O2O4)
4. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแก่เครือข่ายและประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(S1S2S3O2O4)

(2) WO กลยุทธ์พลิกฟื้น
1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(W1W2W3W4W5W6O3O4)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ (W6W8O2O3O4)

(3) ST กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ
1. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับอาเภอมีการจัดบริการ
ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและมีกจิ กรรมในการดูแลสุขภาพจิตและ
จิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน (S4T1T4)
2. หน่วยงานมีการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (S1S2S3S5S6S7S8T2T3T4T5)
3. ระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีคุณภาพ
(S7T3)
4. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข (S5S6S8T3T5)
5. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สือ่ และเทคโนโลยีดจิ ิทัล
(S3S5S8T2T3T4)

(4) WT กลยุทธ์ตัดทอน
1. ระบบบริหารการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ (W7T5)

แบบฟอร์ม 2-1
แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ 2563

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2563 ของ (1) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
(2) วิสัยทัศน์หน่วยงาน
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้ประชาชน
สุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าทีม่ ีความสุข
(3) พันธกิจหน่วยงาน





ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(4) ค่านิยมหน่วยงาน : MENTALH+
MENTALH+ :
 M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
 E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
 N : Network สัมพันธ์เครือข่าย
 T : Teamwork ทางานเป็นทีม
 A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
 L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 H : Happy มีความสุขทั้งกายและทางใจ
 H : Harmony ความสามัคคี
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(5) ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตประชาชนตลอดช่วงชีวิต
2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์กรมฯ
จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์

1. เป็นผู้พัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศให้ก้าวหน้า เป็นผู้นาใน
ระดับอาเซียน โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy

ค่านิยมกรมฯ
MENTAL

Mind (Service Mind / Public Mind)

พันธกิจกรมฯ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(1) วิสัยทัศน์
(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2)
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2)
เป้าประสงค์ 4 มิติ
(3) ประสิทธิผล

(4) คุณภาพ

(5) ประสิทธิภาพ

(6) พัฒนาองค์กร
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เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต

Advocacy
Efficiency-Effectiveness-Equity

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย
สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
1.ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวติ

Network

Advocacy

Teamwork

Accountability

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
ครอบคลุมทุกมิติ ในทุกระดับ

3. สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช

Learning (Personal/Team/Organization)

3. พัฒนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิต
เพื่อกาหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทลั เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต
ที่พึงประสงค์

3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต

4. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์

7. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่

2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการ

5. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายและประชาชน ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
3. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับอาเภอมีการ

จัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการ
ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน
10.ระบบบริหารการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ

6. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทลั

11.ระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสมีคณ
ุ ภาพ

8. หน่วยงานมีการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

9. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ
12. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ (1) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.ประชาชนทุกช่วง
ส่งเสริมสุขภาพจิต ชีวิตได้รับการ
ป้องกันและควบคุม ส่งเสริมสุขภาพจิต
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ป้องกันและควบคุม
ปัญหาสุขภาพจิตของ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประชาชนตลอดช่วง ปัญหาสุขภาพจิต
ชีวิต

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

แบบฟอร์ม 2-3

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(6)
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563
(ผลงาน) (ผลงาน)

ปี
2564

(8)
ปี
ผู้รับผิดชอบ
2565 (หน่วยดาเนินการ)

1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการ
คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
แล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอืน่
จนมีพัฒนาการสมวัย**

ร้อยละ

30
30
(75.94) (64.06)

30

33

35

1.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสีย่ ง
(BA+LBW+แม่วัยรุ่น) ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการ
สมวัย**

ร้อยละ

70
70
(97.54) (97.76)

80

83

85

1.3 ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจน
ดีขึ้น

ร้อยละ

80
(91.95)

-

-

-

-

1.4 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทาง ร้อยละ 70
สติปัญญาต่า่ กว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนา
(90.89)
และดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

-

-

-

-

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.ประชาชนทุกช่วง
ส่งเสริมสุขภาพจิต ชีวิตได้รับการ
ป้องกันและควบคุม ส่งเสริมสุขภาพจิต
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ป้องกันและควบคุม
ปัญหาสุขภาพจิตของ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประชาชนตลอดช่วง ปัญหาสุขภาพจิต
ชีวิต (ต่อ)

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(6)
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563
(ผลงาน) (ผลงาน)

ปี
2564

(8)
ปี
ผู้รับผิดชอบ
2565 (หน่วยดาเนินการ)

1.5 ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสีย่ งต่อ ร้อยละ
ระดับสติปญ
ั ญาต่่ากว่ามาตรฐาน ปัญหา
การเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น**

-

85
(93.94)

90

90

90

1.6 ร้อยละของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับ ร้อยละ
การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น

-

90
(95.33)

-

-

-

1.7 ร้อยละของวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อ
ร้อยละ
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ สังคม ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น**

-

-

70

80

95

-

-

-

82

83

85

-

-

-

1.8 ร้อยละของประชาชนวัยท่างานมี
ความสุข

ร้อยละ

1.9 ร้อยละของประชาชนวัยท่างานมี
สุขภาพจิตดี**

ร้อยละ

1.10 ร้อยละของผู้สูงอายุมคี วามสุข

ร้อยละ

50
80
(75.92) (87.50)
-

-

50
75
(87.90) (84.62)

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.ประชาชนทุกช่วง
ส่งเสริมสุขภาพจิต ชีวิตได้รับการ
ป้องกันและควบคุม ส่งเสริมสุขภาพจิต
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ป้องกันและควบคุม
ปัญหาสุขภาพจิตของ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประชาชนตลอดช่วง ปัญหาสุขภาพจิต
ชีวิต (ต่อ)

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(6)
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563
(ผลงาน) (ผลงาน)

ปี
2564

(8)
ปี
ผู้รับผิดชอบ
2565 (หน่วยดาเนินการ)

1.11 ร้อยละของผู้สูงอายุมสี ุขภาพจิต
ดี**

ร้อยละ

-

-

80

85

90

1.12 ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม สติปญ
ั ญา การเรียนรู้ และ
ออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ

30
(58.41)

-

-

-

-

1.13 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่ ร้อยละ
มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยา
จิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต**

70
(100)

75
(100)

80

83

85

> 85

> 85

> 90

1.14 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ ร้อยละ 80
80
กลับมาท่าร้ายตัวเองซ้่าในระยะเวลา
(92.37) (92.50)
1 ปี**

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1
2. ภาคีเครือข่ายมีความ
ส่งเสริมสุขภาพจิต เข้มแข็งสามารถเป็น
ป้องกันและควบคุม หุ้นส่วนการด่าเนินงาน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
สุขภาพจิตของ
และควบคุมปัจจัยที่
ประชาชนตลอดช่วง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ชีวิต (ต่อ)
ของประชาชนตลอดช่วง
ชีวิต

3. หน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
และระดับอ่าเภอมีการ
จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตและมี
กิจกรรมในการดูแล
สุขภาพจิตและจิตเวชใน
ชุมชนตามมาตรฐาน

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(6)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565
(ผลงาน) (ผลงาน)

2.1 ร้อยละของอ่าเภอที่บูรณาการการ ร้อยละ
ด่าเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้ว
ประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี

√

50

-

-

-

-

(100)

2.2 ร้อยละของประชาชนในอ่าเภอที่เข้า ร้อยละ
ร่วมบูรณาการการด่าเนินงานสุขภาพจิตมี
ความสุข

-

80
(86.83)

-

-

-

2.3 ร้อยละของประชาชนในอ่าเภอที่มี ร้อยละ
การบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ่าเภอ มีสุขภาพจิตดี**

-

-

82

83

85

-

-

-

3.1 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต่าบลที่มีการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
และมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต่าบล (KPI กลุ่มศูนย์ปี
61-62)

ร้อยละ

30
40
(73.63) (78.91)

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดาเนินการ)
กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่2

ยุทธศาสตร์ที่ 1
3. หน่วยบริการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ป้องกันและควบคุม และระดับอ่าเภอมีการ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน
สุขภาพจิตของ
ปัญหาสุขภาพจิตและมี
ประชาชนตลอดช่วง กิจกรรมในการดูแล
ชีวิต (ต่อ)
สุขภาพจิตและจิตเวชใน
ชุมชนตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
4. ประชาชนมีความรอบรู้ √
สร้างความรอบรู้
สุขภาพจิตและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตและ
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่
พึงประสงค์

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(8)
(6)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565
(หน่วยดาเนินการ)
(ผลงาน) (ผลงาน)

3.2 ร้อยละของพื้นที่ที่มีการจัดบริการ
ร้อยละ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
รพ.สต
สุขภาพจิต ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก่าหนด
ร้อยละ
ในเขตสุขภาพ**
รพช.

-

-

40

50

-

-

35

40

3.3 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว
ร้อยละ
(Primary Care Cluster : PCC) มีระบบ/
กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
ในชุมชน**

-

-

51
(86.0)

-

-

-

-

-

47
(74.67)

53

55

59

-

60
(80.0)

63

66

69

4.1 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์

ร้อยละ

4.2 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ ร้อยละ
สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ ความรอบรู้
สุขภาพจิต
พึงประสงค์**
ร้อยละ

พฤติกรรม
สุขภาพจิต
ที่พึง
ประสงค์

> 20 > 30

60 กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่2
45
> 40

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่2

5. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแก่เครือข่าย
และประชาชน ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

6. บุคลากรมีความรู้
ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล
สื่อและเทคโนโลยีดจิ ิทัล

√

√

พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความรอบรู้
สุขภาพจิตและ
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่
พึงประสงค์ (ต่อ)

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(8)
(6)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี ผู้รับผิดชอบ (หน่วย
หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565
ดาเนินการ)
(ผลงาน) (ผลงาน)

5.1 ร้อยละของต่าบลทีม่ ีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน เชี่ยวชาญ
สาขาสุขภาพจิตชุมชน (KPI กลุ่มศูนย์ปี
61)

ร้อยละ

80
(100.0)

-

-

-

-

5.2 ร้อยละของเครือข่ายที่เข้าถึงระบบ
การสื่อสารความรู้ดา้ นสุขภาพจิต (KPI
กลุ่มศูนย์ปี62)

ร้อยละ

-

50
(60.0)

-

-

-

5.3 ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงสื่อ
ร้อยละ
สามารถน่าความรู้ที่ไปดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ (KPI กลุ่มศูนย์ปี 63)

-

-

60

65

70

85
(85.71)

-

-

-

-

-

1
(1)

-

-

-

6.1 ร้อยละของการสื่อสารประเด็น
ความรูส้ ุขภาพจิตตามแผนรายเดือน
(KPI กลุ่มศูนย์ปี61)

ร้อยละ

6.2 จ่านวน Mental Health
จ่านวน
Application ส่าหรับการเผยแพร่ความรู้
สุขภาพจิตสู่ประชาชน (KPI กลุ่มศูนย์ปี
62)

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

(3)
เป้าประสงค์

ประสิทธิผล
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร

(2)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(4) มิติของ
เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 6. บุคลากรมีความรู้
สร้างความรอบรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล
สุขภาพจิตและ สื่อและเทคโนโลยีดจิ ิทัล
พฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึง
ประสงค์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 7. ผลงานวิชาการด้าน √
พัฒนาความ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
เชี่ยวชาญทาง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
วิชาการด้าน
สอดคล้องกับความ
ส่งเสริมสุขภาพจิต ต้องการและเหมาะสม
และป้องกันปัญหา กับบริบทพื้นที่
สุขภาพจิต

√

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(6)
หน่วยนับ

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลงาน) (ผลงาน)

6.3 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับ ร้อยละ
การพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทลั (MIDL)**

-

-

7.1 จ่านวนเรื่องของผลงานวิชาการที่ผ่านตามคู่มือ
เรื่อง
กระบวนการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (KPI กลุ่มศูนย์
ปี61)

1
(1)

-

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินการ)

> 80 > 85 > 90 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

-

-

-

7.2 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนาและน่าไปใช้ คะแนน 80
80 > 80 > 80 > 80
ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและ
(100.0) ( 33.0 )
จิตเวชของหน่วยงาน**

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

(3)
เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 8. หน่วยงานมีการ
พัฒนาความ
ด่าเนินงานตามมาตรฐาน
เชี่ยวชาญทาง การด่าเนินงานส่งเสริม
วิชาการด้าน
สุขภาพจิตและป้องกัน
ส่งเสริมสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต (ต่อ)

9. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตมี
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร

(2)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(4) มิติของ
เป้าประสงค์

√

√

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(6)
หน่วยนับ

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลงาน) (ผลงาน)

8.1 ร้อยละความส่าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ร้อยละ
หน่วยงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานส่าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(PMQA-M-F)

70
-

90
(100.0)

-

-

-

8.2 ระดับความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามมาตรฐาน ระดับ
การด่าเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (2.KPI MOUปี
60, กลุ่มศูนย์ปี61-63)

5
(5)

5
(5)

5

5

5

9.1 ระดับความส่าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ระดับ
สารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (3.KPI
กลุ่มศูนย์ปี61-63)

5
(5)

5
(5)

5

5

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินการ)

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิตและ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

5 กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิตและ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1-3

10. ระบบบริหารการเงิน
การคลัง มีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(8)
ปี
(6)
ปี
ปี
ปี
ปี
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565 (หน่วยดาเนินการ)
(ผลงา
(ผลงาน)
น)

√ 10.1 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรม ร้อยละ
สุขภาพจิต**
ไฟฟ้า

>0

>0

> 0 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ใช้ไฟฟ้าร่วมกับ รพ.
จิตเวชฯ

>0 >0 >0
(3.74) (1.64)

>0

> 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ร้อยละงบ 84
95 95
ด่าเนินงาน (89.26) (96.41)

95

95 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ร้อยละงบ 72
80
ลงทุน (99.99) (100)

90

95

ร้อยละ
น้่ามัน
10.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบด่าเนินงานและงบลงทุน**

11. ระบบและ
กระบวนการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
มีคุณภาพ

√ 11.1 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ร้อยละท่า
แบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ส่ารวจ
ด่าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA)**
ร้อยละ
การรับรู้
ระดับมาก
ขึ้นไป

>0
(1.48)

>0

85

-

> 80 > 85 > 90 > 95 ฝ่ายบริหารทั่วไป
(100)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

-

> 60 > 60 > 65 > 70
(89.65)

ยุทธศาสตร์ที่ 1-3

12. หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งความสุข

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(8)
(6)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565 (หน่วยดาเนินการ)
(ผลงาน) (ผลงาน)

√ 12.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ ร้อยละ
ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะใน
หลักสูตรที่จ่าเป็นในการปฏิบตั ิงาน

80
-

> 80
(100)

-

-

-

12.2 ระดับความส่าเร็จของการพัฒนา ระดับ
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy
Organization)**

-

-

5

5

5

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

หมายเหตุ: 1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย ให้หน่วยงานระบุซ้่าได้ โดยใส่เครื่องหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ
2. ตัวชี้วัดที่มาจากค่ารับรองการปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน ในปี 2563 ให้ท่าเครื่องหมายดอกจัน 2 ดอก (**) ไว้ท้ายชื่อตัวชี้วัดนั้นๆ ด้วย

