
 
 
                              แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกดักรมสุขภาพจิต  ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

แผนท่ียุทธศาสตร์ประจ าปงีบประมาณ 2566 ของ สถาบันสุขภาพจติเด็กและวยัรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน  
▪ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภา พจิตและจิตเวช 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในปี พ.ศ. 2570 
พันธกิจหน่วยงาน  
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

1. ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิ 
2. พัฒนาและเผยแพร่งานวิชาการ นวัตกรรม และเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชน 
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ค่านิยมหน่วยงาน  
   ▪ 4H ประกอบด้วย  Heart: บริการด้วยหัวใจ 
     Head: ใฝ่รู้ สร้างสรรค ์
    Hand: มุ่งม่ัน สามัคคี 
    for Humanity: มีจิตสาธารณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
▪ 1. พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
▪   2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
▪   3. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการเครือข่ายสุขภาพจิตดี 
▪   4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

 



(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ระบุชื่อหน่วยงาน) 

 

4. ระบบบริการระดับตติยภูมิได้รับการพัฒนา 
ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริการวถิีใหม่  

(New Normal Service) 

                     
                                                                                                                                     
         
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                            
 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

(1) วิสัยทัศน์ 
(ระบุชื่อหน่วยงาน) 

วิสัยทัศน์กรมฯ 

Mind 
(Happy Mind / Service Mind / Public Mind) 

 

ค่านิยมกรมฯ 
MENTAL 

 

Efficiency-Effectiveness-Equity 
 

Network 
 

Teamwork 
 

Accountability 
 

Learning (Personal/Team/Organization) 
 

พันธกิจกรมฯ  

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค ์4 มิต ิ
 
(3) ประสิทธิผล 
 

(4) คุณภาพ 
 

(5) ประสิทธิภาพ 
 

(6) พัฒนาองค์กร 
 

1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบสขุภาพจติครอบคลุม
ทุกมิติในทุกระดับ  

3. สรา้งการมีสว่นร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวยั
สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว  

ชุมชน สงัคม 

4. พัฒนากลไกและก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ 

ย2. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิต 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต 

ย1. ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ย3. สร้างเครือข่าย 
พลเมืองสุขภาพจิตดี  

ย4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิต 
ผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 

และก าลังคนสมรรถนะสูง  

กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพ่ือประชาชนสุขภาพจิตดี สู่สังคมและเศรษฐกจิมลูค่าสูง  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดแูลช่วยเหลือ
และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่น 

ระดับตติยภูมภิายใตช้ีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการ 

เครือข่ายสุขภาพจติด ี
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

และส่งเสรมิศักยภาพของผู้ปฏบิัติงาน 

 

3. การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจติเด็กและ
วัยรุ่นได้รับการพัฒนาให้มปีระสิทธภิาพ 

7. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา 
ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการเฉพาะทาง 

(Modernization and Healing Environment) 

 

5. ระบบบริการหลกัได้รับการพัฒนา 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

2. งานวิชาการและงานวจิัยมีคุณภาพ 
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

1. นวัตกรรม หลักสูตร ผลงานวิชาการ และงานวิจยั
ได้รับการขยายผลสู่เครือข่ายและผู้รบับริการ 

 

9. ระบบบริการมีคุณภาพและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8. นโยบายสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น 
ได้รับการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย 

สู่เป้าหมายทีก่ าหนด 

 

13. ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานได้รับ 

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

 

12. บุคลากรมีความผูกพันและมีความสขุ 

 

11. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และมีความรอบรู้ด้านสขุภาพจิต 

14. ระบบบรหิารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง 

ได้รับการพัฒนา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

10. เครือข่ายประชาชนมีความรอบรู้และ 
มีศักยภาพในการเฝ้าระวังดูแลปัญหาสขุภาพจิต 

ในเดก็และวัยรุ่น 

 

6. ระบบบริการหลกัมีคุณภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

15. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 
และสมรรถนะอยา่งเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น 
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในปี พ.ศ. 2570 

 



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ (1) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2566 

(ผลงาน) 

ปี 
2567 

(ผลงาน) 

ปี 
2568 

(ผลงาน) 

ปี 
2569 

(ผลงาน) 

ปี 
2570 

(ผลงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญ
ด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือและ 
การสร้างความรอบรู้
ดา้นสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่น 

 
 
 
 

 
 

1. นวัตกรรม หลักสตูร 
ผลงานวิชาการ และ
งานวิจัยได้รับการขยายผล
สู่เครือข่ายและผู้รับบริการ 

    1.1 จ านวนการจัดอบรม
โปรแกรม SAFE-B-MOD 

ครั้ง 2 
 

    กลุ่มงานวิจัย
และฝึกอบรม 

2. งานวิชาการและงานวิจยั
มีคุณภาพและไดร้ับการ
พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

    2.1 ค่าคะแนนงานวิจัย 
ระดับหน่วยงาน 

คะแนน 5 
 

    กลุ่มงานวิจัย
และฝึกอบรม 

3. การสื่อสารความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นได้รับการพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพ 

    3.1 ร้อยละผู้ปกครอง 
เด็กออทิสติก มีความรู ้
ความเข้าใจในการดแูลผู้ป่วย 

ร้อยละ 80 
 

    อนุกรรมการ
กลุ่มปฐมวัย 

3.2 ร้อยละผู้ปกครองของ
ผู้ป่วย ADHD with ODD  
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรค 
ยา การปรับพฤติกรรม   

ร้อยละ 80 
 

    อนุกรรมการ
กลุ่มวัยเรียน 

3.3 ร้อยละผู้ปกครองวัยรุ่น
โรคซึมเศร้า มีความรู ้
ความเข้าใจในการดแูลผู้ป่วย 
 
 

ร้อยละ 80 
 

    อนุกรรมการ
กลุ่มวัยรุ่น 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2566 

(ผลงาน) 

ปี 
2567 

(ผลงาน) 

ปี 
2568 

(ผลงาน) 

ปี 
2569 

(ผลงาน) 

ปี 
2570 

(ผลงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นระดับตติยภมูิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) 

 
 
 

4. ระบบบริการระดับ
ตตยิภมูิได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับบริการ 
วิถีใหม ่(New Normal 
Service) 

    4.1 ร้อยละเฉลี่ยของ 
ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 

ร้อยละ 80     ประธาน PCT 
อนุปฐมวัย  
อนุวัยเรียน 
อนุวัยรุ่น 

4.2 ร้อยละผู้ป่วย ADHD 
with ODD มีอาการดีขึ้น 

ร้อยละ 80     อนุวัยเรียน 

4.3 ร้อยละผู้ป่วยที่พยายาม
ฆ่าตัวตายซ้ าลดลง 

ร้อยละ ≤5     กลุ่มงาน 
การพยาบาล
ผู้ป่วยใน (PA) 

4.4 ร้อยละผู้ป่วยที่พยายาม
ท าร้ายตนเองซ้ าลดลง 

ร้อยละ 80     อนุวัยรุ่น 

4.5 ระดับความส าเร็จใน 
การจัดบริการทางการพยาบาล
ส าหรับผู้ป่วยซมึเศร้า 

ระดับ 5     กลุ่มภารกิจ 
การพยาบาล/ 
กลุ่มงานพัฒนา
วิจัยและพัฒนา
ทางการพยาบาล 

(PA) 
 
 
 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2566 

(ผลงาน) 

ปี 
2567 

(ผลงาน) 

ปี 
2568 

(ผลงาน) 

ปี 
2569 

(ผลงาน) 

ปี 
2570 

(ผลงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นระดับตติยภมูิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) (ต่อ) 

4. ระบบบริการระดับ
ตตยิภมูิได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับบริการ 
วิถีใหม ่(New Normal 
Service) (ต่อ) 

    4.6 อุบัติการณ์การกลับมา
รักษาซ้ าแบบผูป้่วยใน  
ภายในระยะเวลา 28 วัน  
(Clinical Readmission) 

ครั้ง 0     กลุ่มงาน 
การพยาบาล
ผู้ป่วยใน/ 

จิตเวชชุมชน 
4.7 ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นคงอยู่ในระบบ
การศึกษา 

ร้อยละ 70     กลุ่มงาน
การศึกษาพิเศษ 

(PA) 
4.8 ระดับความส าเร็จ 
ของการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
(ถ่ายระดับลงทุกกลุ่มงาน) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5     คณะกรรมการ 
RM/  

หัวหน้ากลุม่งาน 
ทุกกลุ่มงาน 

5. ระบบบริการหลักได้รับ
การพัฒนาด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

    5.1 ค่าคะแนนความส าเร็จ
ของการพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์การดิจิทัล** 

คะแนน ระดับ 5     หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ 

(PA)/ 
คณะท างาน

บริการวิถีใหม/่ 
กลุ่มงาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(PA) 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
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พ 
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ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา
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ร ปี 
2566 

(ผลงาน) 

ปี 
2567 

(ผลงาน) 

ปี 
2568 

(ผลงาน) 

ปี 
2569 

(ผลงาน) 

ปี 
2570 

(ผลงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นระดับตติยภมูิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) (ต่อ) 

6. ระบบบริการหลัก 
มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

    6.1 อัตราการตดิเช้ือ 
ต่อ 1,000 วันนอน 

จ านวนครั้ง 
ต่อ 1,000 
วันนอน 

0     คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ควบคุม 
การติดเชื้อ (IC) 

6.2 จ านวนการเกิดอุบัติการณ์
แพ้ยาซ้ า 

ครั้ง 0     กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม (PA) 

6.3 คะแนน HA Scoring 
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

คะแนน 3     คณะกรรมการ 
ประสานงาน
คุณภาพ (FA)  
(PA)/ บุคลากร

ทุกคน 
7. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความพร้อมต่อการให้ 
บริการเฉพาะทาง 
(Modernization and 
Healing Environment) 

    7.1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ดีมาก 
Plus 

    คณะกรรมการ
บริหาร

สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย  

(ENV)  
(PA) 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 

ปร
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ิทธ
ิผล
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(ผลงาน) 

ปี 
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(ผลงาน) 
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2569 

(ผลงาน) 

ปี 
2570 

(ผลงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุน
ระบบบริการ 
เครือข่ายสุขภาพจิตด ี
 

8. นโยบายสุขภาพจิต 
เด็กและวัยรุ่นไดร้ับ 
การขับเคลื่อนงานใน
เครือขา่ยสู่เป้าหมาย 
ทีก่ าหนด 

    8.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า
มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ 
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการ
สมวัย** 

ร้อยละ - กระตุ้นดว้ย 
TEDA4I หรือ
เครื่องมืออื่น 
= 70 
 - กระตุ้นครบ 
ตามเกณฑ ์ 
= 55 
 - พัฒนาการ
สมวัย = 35 

    หัวหน้า 
กลุ่มภารกิจ

พัฒนาเครือข่าย
บริการ/ 

คณะกรรมการ
ปฐมวัย 

8.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
มีระดบั EQ ดีขึ้น** 
 
 

ร้อยละ - พื้นที่จัด
กิจกรรม EQ 
= 6 พื้นที ่
- เด็กมี EQ  
ดีขึ้น = 75 

    

8.3 ร้อยละของผู้พยายามฆ่า
ตัวตายได้รับการช่วยเหลือ
ป้องกันไม่กระท าซ้ า  
ในระยะเวลา 1 ปี** 

ร้อยละ 97     หัวหน้า 
กลุ่มภารกิจ

พัฒนาเครือข่าย
บริการ/ 

กลุ่มงานการ
พยาบาล

สุขภาพจิต 
และจิตเวช
ชุมชน (PA) 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 
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2570 

(ผลงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุน
ระบบบริการ 
เครือข่ายสุขภาพจิตด ี
(ต่อ) 

8. นโยบายสุขภาพจิต 
เด็กและวัยรุ่นไดร้ับ 
การขับเคลื่อนงานใน
เครือขา่ยสู่เป้าหมาย 
ทีก่ าหนด (ต่อ) 

    8.4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน
วัยรุ่นกลุ่มเสีย่งและ 
กลุ่มเปราะบางทางสังคม
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จนดีขึ้นด้วยระบบดิจิทลั** 

ร้อยละ - รร.ใช้ School 
Health HERO 
= 10 
- ให้การปรึกษา 
ครูโดย HERO  
Consultant 
= 30 
- กลุ่มเปราะบาง 
ดีขึ้น = 75 

    หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
บริการจิตเวชและ

สุขภาพจิต/ 
คณะกรรมการ 

วัยเรียน/ 
คณะกรรมการวัยรุ่น 

8.5 ร้อยละของผู้ประสบ
ภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยง 
ต่อปัญหาสุขภาพจิตจาก
สถานการณ์วิกฤตได้รับ 
การเยียวยาจิตใจจนความเสี่ยง
ลดลง** 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
80 

    หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
พัฒนาเครือข่าย

บริการ/ 
หัวหน้างาน 

MCATT (PA)/ 
คณะกรรมการ  

MCATT 

8.6 ร้อยละของผู้ป่วย 
ออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตทีไ่ด้มาตรฐาน** 

ร้อยละ 52     หัวหน้า 
กลุ่มภารกจิพัฒนา
เครือข่ายบริการ/ 

คณะกรรมการปฐมวยั 

8.7 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิ
สั้น (ADHD) เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตทีไ่ด้มาตรฐาน** 

ร้อยละ 35     หัวหนา้กลุ่มภารกจิ
พัฒนาเครือข่ายบริการ 
(PA) /คณะกรรมการ 

วัยเรียน (PA) 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 
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(ผลงาน) 

ปี 
2570 

(ผลงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุน
ระบบบริการ 
เครือข่ายสุขภาพจิตด ี
(ต่อ) 

9. ระบบบริการมีคุณภาพ
และตอบสนอง 
ความต้องการของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

    9.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ 

ร้อยละ 95     หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพยาบาล (PA) 
/ หัวหนา้กลุ่มงาน

ทุกกลุ่มงาน 

10. เครือข่ายประชาชน 
มีความรอบรู้และ 
มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง
ดแูลปัญหาสุขภาพจิต 
ในเด็กและวัยรุ่น 

    10.1 ร้อยละของประชาชนมี
ความรอบรูด้้านสุขภาพจิต** 

ร้อยละ - ร้อยละ 65 
- มีแผนส่งเสริม
ความรอบรู ้สจ. 
- รายงานผล
ตามแผนฯ    

    หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ/ หวัหน้า 

กลุ่มภารกจิพฒันา 
สูค่วามเป็นเลิศ/ 
คณะกรรมการ IM 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 

และส่งเสรมิศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

11. บุคลากรมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
 
 

    11.1 ร้อยละของผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) **  

ร้อยละ - ผู้ท าแบบ
ส ารวจ ≥ 60 
- หนว่ยงาน
คุณธรรม  
≥ 80 

    คณะกรรมการ 
ITA  
(PA) 

11.2 ร้อยละบุคลากรที่ได ้
รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตและจติเวช 
 
 
 

ร้อยละ 85     คณะกรรมการ
นิติจิตเวช/ 

บุคลากรทุกคน 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 
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(ผลงาน) 

ปี 
2570 

(ผลงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 

และส่งเสรมิศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน (ตอ่) 

12. บุคลากรมคีวามผกูพัน
และมีความสุข 

    12.1 ระดับความส าเรจ็ 
ของการพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์การแห่งความสุข  
(Happy Organization) ** 

ระดับ ระดับ 5     หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อ านวยการ/ 

คณะกรรมการ
สร้างสุขในองค์กร 
และคณะท างาน 

12.2 คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน
บุคลากรต่อองค์กร 

คะแนน
เฉลี่ย 

5     กลุ่มงาน 
ทรัพยากรบุคคล/ 
คณะกรรมการ

สร้างสุขในองค์กร 
และคณะท างาน 

12.3 ร้อยละบุคลากรที่มี
ค่าเฉลี่ยความสุขเทียบเท่า 
หรือมากกว่าคนท่ัวไป 

ร้อยละ 80     กลุ่มงาน 
ทรัพยากรบุคคล/ 
คณะกรรมการ

สร้างสุขในองค์กร 
และคณะท างาน 

13. ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานได้รับ 
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

    13.1 ค่าคะแนนการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 
ระดับบุคคลเป็นไปตามเกณฑ ์

คะแนน 5     คณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
และอาชีวอนามัย/ 
บุคลากรทุกคน 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย (8) 
ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วย
ด าเนินการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 
และส่งเสรมิศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน (ตอ่) 

14. ระบบบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง 
ได้รับการพัฒนา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

    14.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบ
ด าเนินงานและงบลงทุน** 

ร้อยละ - งบด าเนินงาน 
= 95 
- งบลงทุน  
= 80 

    หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อ านวยการ (PA)/ 
หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงินและบัญช ี
(PA)/ หัวหน้า 

กลุ่มงานพัสดุ (PA) 

14.2 อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) 

เท่า > 1.50     หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

อ านวยการ/ 
กลุ่มงานการเงิน

และบัญชี/ 
กลุ่มงานพัสดุ 

15. บุคลากรได้รับ 
การพฒันาทักษะและ
สมรรถนะอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
 

    15.1 ร้อยละของบุคลากร 
ในสังกัดกรมสุขภาพจิตไดร้ับ
การพัฒนาสมรรถนะ 
หรือทักษะในหลักสูตรที่
จ าเป็นในการปฏบิัติงาน** 

ร้อยละ ≥ 90     คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

(Human 
Resource)/ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน 

(PA) 

หมายเหตุ:  ตัวช้ีวัดที่มเีครื่องหมายดอกจัน 2 ดอก (**) ท้ายช่ือตัวช้ีวัด คือตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในปี 2566 (ตัวช้ีวัดกรมสุขภาพจิต)  


