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การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) 

 

(1) Strengths (จุดแข็ง) 
 

1.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 
2.มีสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิตที่หลากหลายทั้งที่ได้รับการสนับสนุนและผลิต
พัฒนาขึ้นเอง 
3.มีการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 
4.มีการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิต 
5.มีการพัฒนาระบบดิจิทัลและนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
6.มีระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
7.มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

(2) Weaknesses (จุดอ่อน) 
 

1.บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตร่วมกับประเทศอ่ืนๆ 
2.บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการนำระบบดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ไม่
ครอบคลุม ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ และไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหาด้าน
สุขภาพจิตหรือเป็นสารสนเทศท่ีสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารได้ 
4.ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่น้อย ไม่ได้เข้าระบบหรือผ่าน วช. ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย
ร่วมกันของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
5.บุคลากรกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิตที่ปฏิบัติงานจริงมีน้อยกว่ากรอบอัตรากำลังที่
กำหนดไว้  
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(3) Opportunities (โอกาส) 

1.นโยบายกรมสุขภาพจิต สนับสนุนให้มีเกณฑ์มาตรฐานในงานส่งเสริม ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต และการพัฒนาสู่มาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2.ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เอ้ือต่อการส่งผ่านองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยสู่เครือข่ายและประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นปัจจุบัน  
3.การบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 4 ช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ที่ถูกคิดค้นจากภายในและภายนอกประเทศ เป็นโอกาสให้สามารถนำไปใช้ศึกษา
และประยุกต์ใช้ในงานสุขภาพจิตได้ 
5.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การดำเนินงาน เพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(4) Threats (อุปสรรค) 

1.บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข มีการเปลี่ยนงานบ่อย โดยเฉพาะ
บุคลากรในระบบสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มักไม่ก้าวหน้าในสายงานของตน  
ทำให้มีบุคลากรใหม่ที่ยังไม่ชำนาญผลัดเปลี่ยนเข้ามาทำงานตลอด การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
2.ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วยากแก่การควบคุม กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา ประกอบกับสื่อต่างๆ เผยแพร่สิ่งกระตุ้น/ยั่วยุ
ในทางท่ีไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาสังคม เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
3.เทคโนโลยีสื่อสาร Facebook , Line , IG , Twitter  ได้รับความนิยมมาก ส่งผลให้ทักษะ
ทางสังคมลดลงมาก  เกิดปัญหาความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4.ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข  มีข้อมูลด้านส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ประโยชน์และเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารได้ 
5. ความแตกต่างหลากหลายด้านบริบทของสภาพพ้ืนที่ ทั้งด้านเขตเมือง เขตชนบท เขตกึ่ง
เมืองและชนบท รวมไปถึงการอพยพแรงงานในประเทศ และแรงงานต่างด้าว 
6. สถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ
ดำเนินงานในพ้ืนที่ 
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การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน 
 

(1) SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1.  ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกนัและควบคุม
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพจิต (S1S2O1O2O3)   
2.  ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสขุภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ของประชาชนตลอดช่วงชีวิต (S1S2O1O2O3)   
3.  ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสขุภาพจิตที่พึง
ประสงค์ (S1S2O1O2O3)   
4. ศูนย์สุขภาพจิตมบีริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกนัปัญหา
สุขภาพจิตแก่เครือข่ายและประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (S2S5O2O5) 

(3) ST กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
1. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับอำเภอมีการจัดบริการ
ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสขุภาพจติและมีกจิกรรมในการดูแลสขุภาพจิตและ
จิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน (S3S6T1T6) 
2. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสรมิ
สุขภาพจิตและป้องกนัปัญหาสขุภาพจิต (S3S4S6T2T3) 
3. ระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีคุณภาพ 
(S7T3) 
4. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข  (S6S7T1) 
5. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สือ่และเทคโนโลยีดจิิทัล 
(S1S5T3T4) 

(2) WO กลยุทธ์พลิกฟื้น 
1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสขุภาพจิตและป้องกันปญัหาสุขภาพจิต
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
(W1W4W5O1O3O4) 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตมีประสิทธภิาพ  (W2W3O2O5) 

(4) WT กลยุทธ์ตัดทอน 
1. ระบบบริหารการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ (W1W2T2T6) 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ประจำปงีบประมาณ 2564 ของศูนย์สุขภาพจิตที ่4 
 
 (2) วิสัยทัศน์หน่วยงาน  

 ▪ ศูนย์สุขภาพจิตที ่4 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพจิตดี  
เจ้าหน้าทีม่ีความสุข 

 (3) พันธกิจหน่วยงาน  

 ▪ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ▪ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 
 ▪ เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
 ▪ นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 (4) ค่านิยมหน่วยงาน  

 ▪ สร้างเสริมความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพจิตดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  

 (5) ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

 1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค ์ 
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 



 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4) 

                     
                                                                                                                                     
         
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                            
 
                   
 
 
 

 ศูนย์สุขภาพจติที่ 4 เป็นองค์กรหลกัด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและปอ้งกันปัญหาสุขภาพจติระดับเขตสขุภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทลั  เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจา้หน้าท่ีมีความสุข 

 
 
  
 
  
 
 

 

(1) วิสัยทัศน ์     
(ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4) 
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วิสัยทัศน์กรมฯ 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

1. เป็นผู้พัฒนางานสขุภาพจติของประเทศให้ก้าวหน้า เป็นผู้นำใน
ระดบัอาเซยีน โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy 

2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตใน 
ระดับภูมิภาคอาเซียน  

Advocacy  
 

3. เป็นองค์กรที่ใชข้้อมูลทางวชิาการและหลักฐานเชิงประจักษ์  
เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต  

Advocacy  
 

ค่านิยมกรมฯ 
MENTAL 

 

Mind (Service Mind / Public Mind) 

 
Efficiency-Effectiveness-Equity 

 

Network 

 
Teamwork 

 
Accountability 

 

Learning (Personal/Team/Organization) 

 

พันธกิจกรมฯ  
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อใหป้ระชาชนในทุกกลุ่มวัย 

สามารถดูแลสขุภาพจิตของตนเอง 

 

3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสขุภาพจิต 
เพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ  

 

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสขุภาพจติ 
ครอบคลุมทุกมิติ ในทุกระดับ  

 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

1.ส่งเสริมสขุภาพจติ ป้องกันและควบคมุปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพจติตลอดช่วงชีวติ 

3. สร้างความตระหนักและ 
ความเขา้ใจต่อปญัหาสขุภาพจิต 

 

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ 
สุขภาพจติและจติเวช  

 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภบิาล  

 

เป้าประสงค์ 4 มิต ิ
 

(3) ประสิทธิผล 
 

(4) คุณภาพ 
 

(5) ประสิทธิภาพ 
 

(6) พัฒนาองค์กร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต

ของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน 

ปัญหาสุขภาพจิต 

1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคมุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปญัหาสุขภาพจติ 

4. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค ์

7. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที ่

2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการ
ดำเนินงานส่งเสรมิสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจติของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 

3. หน่วยบริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิและระดับอำเภอมีการ
จัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสขุภาพจิตและมกีิจกรรมในการ

ดูแลสุขภาพจิตและจติเวชในชุมชนตามมาตรฐาน 

5. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสรมิสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตแกเ่ครือข่ายและประชาชน ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

8. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจติ 

9. เทคโนโลยสีารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ 

12. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 
 

 

10.ระบบบริหารการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ 11.ระบบและกระบวนการการประเมินคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสมีคณุภาพ 

 

6. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทลั  

 



แบบฟอร์ม 2-3 
 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ (1)  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4   ประจำปีงบประมาณ 2564 

(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตของ
ประชาชนตลอดช่วง
ชีวิต 

1.ประชาชนทุกช่วงชีวิต
ได้รับการส่งเสรมิ
สุขภาพจิต ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกดิ
ปัญหาสุขภาพจิต 

 
√ 

   1.1ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า
มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEADA4I หรือเครื่องมือมาตรฐาน
อื่น จนมีพัฒนาการสมวยั** 

กระตุ้นด้วย 
TEADA4I หรือ

เครื่องมือ
มาตรฐานอื่น  

(ร้อยละ) 

- - 60 
(39.49) 

70 70 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 พัฒนาการสมวัย 

(ร้อยละ) 
- - 30 

(34.55) 
30 30 

√    1.2 ร้อยละเด็กวัยเรยีนกลุม่
เสี่ยงต่อระดับสติปญัญาตํ่า
กว่ามาตรฐาน ปญัหาการ
เรียนรู้ ออทิสติก และปญัหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น** 

รร.ที่มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 

(ร้อยละ) 

- - 10 
(48.03) 

15 15 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

เด็กกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
(ร้อยละ) 

- - 80 
(100) 

85 85 

เด็กกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
จนดีขึ้น 
(ร้อยละ) 

- - (93.39) 90 90 

1.3 ร้อยละของวัยรุ่นกลุม่ ร้อยละ - - 70 80 80 กลุ่มงาน



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม-
อารมณ์ สังคม ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น** 

(78.94)  วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สขุภาพจติที่ 4 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตของ
ประชาชนตลอดช่วง
ชีวิต (ต่อ) 

1.ประชาชนทุกช่วงชีวิต
ได้รับการส่งเสรมิ
สุขภาพจิต ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกดิ
ปัญหาสุขภาพจิต (ต่อ) 

√    1.4 ร้อยละของประชาชนวัย
ทำงานมีสุขภาพจติดี** 

ร้อยละ - - 85 
(86.56) 

85 85 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สขุภาพจติที่ 4 

√    1.5 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี
เสี่ยงต่อการมีปัญหา
สุขภาพจิตไดร้ับการดูแลทาง
สังคมจิตใจ 

ร้อยละ - - - 90 90 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

√    1.6 ร้อยละของผู้สูงอายมุี
สุขภาพจิตดี** 

ได้รับการดูแล
สังคมจิตใจ 
(ร้อยละ) 

- - - 90 
 

90 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

สุขภาพจิตดี 
(ร้อยละ) 

- - - 82 82 

√    1.7 ร้อยละของผู้ประสบ
ภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการ
เยียวยาจติใจตามมาตรฐาน

ร้อยละ - - - 85 85 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

กรมสุขภาพจิต** 
 
 
 
 
 

ที่ 4 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตของ
ประชาชนตลอดช่วง
ชีวิต (ต่อ) 

1.ประชาชนทุกช่วงชีวิต
ได้รับการส่งเสรมิ
สุขภาพจติ ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกดิ
ปัญหาสุขภาพจิต (ต่อ) 

√    1.8 ร้อยละของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ใน 4 ประเด็น (St 
B Su D : Stress, Burnout, 
Suicide, Depression) 
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต** 

ร้อยละ - - - 80 80 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

√    1.9 ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019(COVID-19) มีความ
เข้มแข็งทางใจ ** 

ร้อยละ - - - 80 80 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

√    1.10 ร้อยละของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตไดร้ับการ

ร้อยละ - - - 100 100 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

เยียวยาจติใจตามมาตรฐาน
กรมสุขภาพจิต สาํหรับ กลุ่ม
เสี่ยงใน 4 ประเด็น (ผู้มีภาวะ
เครียด,ผู้ที่มภีาวะเหนื่อยล้า
หมดไฟ, ผู้มีความเสีย่งต่อการ 
ฆ่าตัวตาย, ผูม้ีภาวะซมึเศรา้)** 

ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตของ
ประชาชนตลอดช่วง
ชีวิต (ต่อ) 

 
 
 

 
 

1.ประชาชนทุกช่วงชีวิต
ได้รับการส่งเสรมิ
สุขภาพจิต ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกดิ
ปัญหาสุขภาพจิต (ต่อ) 

√    1.11 ร้อยละของประชาชนมี
ความรอบรูด้้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์การระบาด 
COVID-19** 

ร้อยละ - - - 80 80 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

2.ภาคีเครือข่ายมีความ
เข้มแข็งสามารถเป็น
หุ้นส่วนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันและควบคุมปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจติของประชาชน
ตลอดช่วงชีวิต 

 √   2.1 ร้อยละของประชาชนใน
อําเภอที่มีการบรูณาการงาน
สุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดบั
อําเภอมสีุขภาพจิตดี** 

ร้อยละ - - - 85 85 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

2.2 ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care 
Unit: PCU) มรีะบบ/กจิกรรม 
ในการดูแลสุขภาพจติและ 
จิตเวชในชุมชน** 

ร้อยละ - - - 35 35 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตของ
ประชาชนตลอดช่วง
ชีวิต (ต่อ) 

3.หน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภมูิ
และระดับอำเภอมีการ
จัดบริการส่งเสริม 
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติ
และมีกิจกรรมในการดูแล
สุขภาพจิตและจติเวชใน
ชุมชนตามมาตรฐาน 
 

  √  3.1 ร้อยละของพื้นที่ท่ีมีการ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจติ
และป้องกันปัญหาสุขภาพจติ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด
ในเขตสุขภาพ** 
 

ระดับอำเภอ 
รพช. 

(ร้อยละ) 

- - 35 
(44.07) 

40 40 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  

ระดับตำบล
รพ.สต. 

(ร้อยละ) 

- - 40 
(69.01) 

 

50 50 ศูนย์สุขภาพจติ
ที ่4 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความรอบรู้
สุขภาพจิตและ
พฤติกรรมสุขภาพจติ
ที่พึงประสงค ์

4.ประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพจติและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค ์

√    4.1 ร้อยละของประชาชนมี
ความรอบรูสุ้ขภาพจติและมี
พฤติกรรมสุขภาพจติที่พึง
ประสงค์** 

ความรอบรู้
สุขภาพจิต
(ร้อยละ) 

 

- - - 55 55 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สขุภาพจติที่ 4 

พฤติกรรม 
สุขภาพจิตที่
พึงประสงค์
(ร้อยละ) 

- - 63 
(94.74) 

66 66 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สขุภาพจติที่ 4 

5. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพจติ
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
แก่เครือข่ายและประชาชน 

 √   5.1 ร้อยละของตำบลทีม่ี
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน เช่ียวชาญ
สาขาสุขภาพจิตชุมชน (KPI 

ร้อยละ 80 
(88.83) 

- - - - กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สขุภาพจติที่ 4 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล กลุ่มศูนย์ปี61) 
 √   5.2 ระดับความสำเร็จของ

หนว่ยงานมีการพัฒนาสื่อ
ด้านส่งเสริมสุขภาพจติและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติ
บริการแก่เครือข่ายและ
ประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล(KPI กลุ่มศูนย์ปี63) 
 
 
 
 
 

ระดับ
ความสำเร็จ 

- - 5 
(5) 

5 5 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สขุภาพจติที่ 4 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความรอบรู้
สขุภาพจิตและ
พฤติกรรมสุขภาพจติ
ที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
 
 

6. บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล 
สื่อและเทคโนโลยีดจิิทัล 

  √  6.1 ร้อยละของการสื่อสาร
ประเด็นความรูสุ้ขภาพจิต
ตามแผนรายเดือน                
(KPI กลุ่มศูนย์ปี61) 

ร้อยละ 85 
(100) 

- - - - กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สขุภาพจติที่ 4 

  √   6.2 จำนวน Mental 
Health Application 
สำหรับการเผยแพร่ความรู้
สุขภาพจิตสู่ประชาชน (KPI 

เรื่อง - 1 
(1) 

- - - กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สขุภาพจติที่ 4 



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

 
 
 
 
 

กลุม่ศูนย์ปี62) 
  √  6.3 ร้อยละของบุคลากรใน

สังกัดกรมสุขภาพจติได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ และ
ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัล(MIDL)** 

ได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย  
1 หลักสูตร 
(ร้อยละ) 

- - 80 
(100) 

100 
 

100 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

ได้รับการพัฒนา 
หลักสูตรอื่นๆ 

(ร้อยละ) 

- - - >60 >60 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความเช่ียวชาญ
ทางวิชาการด้านส่งเสริม
สุขภาพจติและป้องกนั
ปัญหาสุขภาพจิต 

7.ผลงานวิชาการดา้น
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติ
สอดคล้องกับความ
ต้องการและเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที ่

√    7.1 จำนวนเรื่องของผลงาน
วิชาการที่ผ่านตามคู่มือ
กระบวนการวิจยัและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการส่งเสรมิ
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต(KPI กลุ่มศูนย์ปี61) 

เรื่อง 1 
(1) 

- - 1 1 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความเช่ียวชาญ
ทางวิชาการด้านส่งเสริม
สุขภาพจติและป้องกนั
ปัญหาสุขภาพจิต  
(ต่อ) 

 √    7.2 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
วิจัยพัฒนาและนำไปใช้
ประโยชน์ของนวัตกรรม/
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจติ
และจิตเวชของหน่วยงาน 

คะแนน 80 
(70) 

80 
(80) 

>80 
(ยกเลิก

การวัดผล
ในตชว.นี)้ 

  กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

8. หน่วยงานมีการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน
การดำเนินงานส่งเสริม

 √   8.1ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานของศูนยส์ุขภาพจติ

ระดับ 5 
(5) 

5 
(5) 

5 
(5) 

5 5 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต  



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

สุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต 
 
 

ด้านส่งเสริมสุขภาพจติและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติ
(2.KPI MOUปี60, กลุ่มศูนย์
ปี61-63) 

ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

9. เทคโนโลยสีารสนเทศ
ด้านส่งเสริมสุขภาพจติ
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ 

  √  9.1 ระดับความสำเรจ็ในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต(3.KPI กลุม่ศูนย์ปี61-63) 

ระดับ 5 
(5) 

5 
(5) 

5 
(5) 

5 5 กลุม่งานวิชาการ
สุขภาพจิต  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 

10. ระบบบริหารการเงิน 
การคลัง มีประสิทธิภาพ 

   √ 10.1 ค่า EUI ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต** 

ร้อยละ > 0 
(6.74) 

> 0 
(2.75) 

> 0 
(0.62) 

> 0 > 0 ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

10.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบ
ดำเนินงานและงบลงทุน** 

งบดำเนินงาน 

(ร้อยละ) 
72 

(100) 
80 

(100) 
95 

(100) 
  95 95 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 
(ต่อ) 

11. ระบบและกระบวนการ
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสมีคณุภาพ 

   √ 11.1 ร้อยละของผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA)** 
 

ITA 
(ร้อยละ) 

- >60 
(91.31) 

>80  
(92.86) 

>85   >85   ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

ผู้ทำแบบสำรวจ 
(ร้อยละ) 

- - >30 
(92.86) 

>70 
 

>70 
 

หน่วยงาน
คุณธรรม 
(ร้อยละ) 

- - >50 
 

(70) 

>70 
 

>70 
 

12. หน่วยงานเป็นองค์กร    √ 12.1 ระดับความสำเรจ็ของ ระดับ - - 5 5 5 ฝ่ายบรหิาร



(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ดำเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ปี 
2561 

(ผลงาน) 

ปี 
2562 

(ผลงาน) 

ปี 
2563 

(ผลงาน) 

ปี 
2564 

(ผลงาน) 

ปี 
2565 

(ผลงาน) 

แห่งความสุข การพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งความสุข (Happy 
Organization)** 

(5) ทั่วไป  
ศูนย์สุขภาพจติ
ที่ 4 

 
หมายเหตุ: 1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย  ให้หน่วยงานระบุซ้ำได้  โดยใส่เครือ่งหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ  
   2. ตัวช้ีวัดที่มาจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในปี 2564 ให้ทำเครื่องหมายดอกจัน 2 ดอก (**)  ไว้ท้ายชื่อตัวช้ีวัดนั้นๆ ด้วย  


