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ลักษณะสำคัญของหน่วยงำน
OP1 ลักษณะของหน่วยงำน
ก.สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน
(1) ทิศทางหลักในการดาเนินงาน ผลผลิต/บริการที่สาคัญตามพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ และ
ช่องทางการให้บริการ
(2) ลักษณะบุคลากร
(3) สินทรัพย์ที่สาคัญของหน่วยงานที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจหลัก
(4) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องคานึงถึงในการปฏิบัติงาน
ข.ควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำน
(5) โครงสร้างการบริหารและการกากับดูแลของหน่วยงาน
(6) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง
(7) หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
OP2 สภำวกำรณ์ของหน่วยงำน
ก.สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
(8) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันภายใน/ภายนอกประเทศ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ
ข.บริบทเชิงยุทธศำสตร์
(9) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ค.ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน
(10) ระบบและวิธีการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
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ลักษณะสำคัญของหน่วยงำน
ชื่อหน่วยงำน ศูนย์สุขภำพจิตที่ 7
OP1 ลักษณะของหน่วยงำน
ก. สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน
(1) ทิศทำงหลักในกำรดำเนินงำน ผลผลิต/บริกำรที่สำคัญตำมพันธกิจ/ยุทธศำสตร์ และช่องทำง
กำรให้บริกำร
คำชี้แจง OP1ก(1) :
 หน่วยงานควรใช้ข้อมูลทิศทางหลักของหน่วยงาน อันได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
จากเอกสารแผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปี ที่หน่วยงานได้วิเคราะห์และจัดทาตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ กยผ.

วิสัยทัศน์

ค่ำนิยม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับ
เขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

M-Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
E-Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
N-network สัมพันธ์เครือข่าย
T-Teamwork ทางานเป็นทีม
A-Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้
L-Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ 1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิตดิจิทัล
3.เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
4.นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำสุขภำพจิตในพื้นที่
1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่สาคัญในพื้นที่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมตระหนักและควำมรอบรู้สุขภำพจิตในพื้นที่
4.ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Mental Health Citizen)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรสุขภำพจิตและระบบบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพ
7.บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการดาเนินงานเรื่องวิจัยและระบาดวิทยา ทักษะ
ดิจิทัล ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ยุทธศำสตร์ 1. ส่งเสริมและลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
2. สร้างความตระหนักและความรอบรู้สุขภาพจิตในพื้นที่
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะ 1. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
หลัก
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักและความรอบรู้สุขภาพจิตในพื้นที่
ของ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยงำน
กระบวน กระบวนหลัก
หลักและ 1. พัฒนาเครือข่ายโดยการถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
กระบวนงำน 2. เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
สนับสนุนที่ 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สำคัญของ สุขภาพจิต
หน่วยงำน กระบวนงำนสนับสนุน
1. งานพัฒนาบุคลากร บุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับของทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
ผลผลิต / บริกำรที่สำคัญ
กระบวนการหลัก
1.ผลการศึกษา/วิจัยด้านสุขภาพจิต
2.องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการดาเนินงานสุขภาพจิต
3.นวัตกรรม/ต้นแบบการดาเนินงานสุขภาพจิต
4.มาตรฐาน/แนวเวชปฏิบัติโรคทางจิตเวช
5.สื่อความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตสาหรับประชาชน
6.บริการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่
ประชาชน
7.บริการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ประชาชน
8.บริการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ายทั้งใน
และนอกระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ : กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
โทรศัพท์ : 043 424739
Website : ศูนย์สุขภาพที่ 7
YouTube Channel : ศูนย์สุขภาพที่ 7
Face book : ศูนย์สุขภาพที่ 7
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ผลผลิต / บริกำรที่สำคัญ

ช่องทำงกำรให้บริกำร

9.หลักสูตรการฝึกอบรม (ภาวะหมดไฟในการทางาน,
อาสาสมัครสาธารณสุข, วัคซี่นใจในชุมชน, การสร้างความ
เข้มแข็งทางใจ, การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต, การเฝ้า
ระวังป้องกันการฆ่าตุวตายในชุมชน)
10.ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผลผลิต / บริกำรที่สำคัญ

ช่องทำงกำรให้บริกำร

กระบวนการสนับสนุน
สถานที่ให้บริการ : กลุ่มอานวยการ
งานพัฒนาบุคลากร บุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
โทรศัพท์ : 043 424739
ระดับของทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น Website : ศูนย์สุขภาพที่ 7
YouTube Channel : ศูนย์สุขภาพที่ 7
Face book : ศูนย์สุขภาพที่ 7

(2) ลักษณะของบุคลำกร
คำชี้แจง OP2 :
 ในข้อ 2.1 ให้หน่วยงานระบุจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
 ในข้อ 2.2 ขอให้ใช้นิยามตามที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลกาหนด ดังนี้
2.2.1 ภารกิจหลัก เป็นงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ หรืองานที่ทาเพื่อความอยู่รอดขององค์กร หรือ
เป็นงานหลักตามบทบาทภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน ที่จาเป็นต้องดาเนินการ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
กาหนด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2.2 ภารกิจสนับสนุน งานสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) เช่น งานศึกษาวิจัย งานพัฒนาข้อมูลทาง
วิชาการหรือสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด้าน งานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นต้น ที่งานนั้นทา
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนด โดยทาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อการพัฒนางานทางวิชาการ หรืองานเทคนิคเฉพาะด้านที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
ตาแหน่งตามภารกิจหลัก
2.2.3 ภารกิจสนับสนุน งานประจาพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ (Administration Support) ของ
หน่วยงาน เช่น งานอานวยการและประสานราชการ งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการ
ข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป็นต้น ที่งานนั้นทาเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนด

5
2.1 จำนวนและร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนจำแนกตำมประเภทของบุคลำกร และเพศ

ประเภท

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงฯ
รวม

จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมประเภท และเพศ
ชำย
หญิง
รวม
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
3
16.67
10
55.56
13
72.22
2
11.11
1
5.56
3
16.67
2
11.11
2
11.11
7
38.89
11
61.11
18
100
ข้อมูล ณ วันที่..2 กุมภาพันธ์ 2564

2.2 จำนวนและร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำน จำแนกตำมประเภทของบุคลำกร ภำรกิจ
ประเภท
จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมประเภท และสำยงำน
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงฯ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สำยงำนหลัก/สำยวิชำชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
8
44.44
44.44
8
นักจิตวิทยา
2
11.11
11.11
2
สำยงำนรอง (เฉพำะสถำบัน/โรงพยำบำล)
--
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ประเภท

สำยงำนสนับสนุน
นักจัดการงานทั่วไป
จพ.การเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
รวม

จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมประเภท และสำยงำน
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงฯ
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1
1
1
13

5.56
5.56
5.56
72.22

2
1
3

11.11
5.56
16.67

2.3 กำรดูแลด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกร
กระบวนงำน/
ประเด็นควำมเสี่ยง
ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
ต่อสุขภำพ/ควำมปลอดภัย

1
1
2

5.56
5.56
11.11

1
5.56
1
5.56
2
11.11
1
5.56
1
5.56
1
5.56
18
100
ข้อมูล ณ วันที่..2 กุมภาพันธ์ 2564

แนวทำงกำรดูแลด้ำนสุขภำพ
และควำมปลอดภัยของบุคลำกร

1.งานนิเทศและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
1.การพักผ่อนไม่เพียงพอ
2.การปวดเมื่อยระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก
เนื่องจากการนั่งรถติดต่อ
เป็นระยะเวลานาน
3.การเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนขณะเดินทาง

แนวทางการดูแล
1.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
2.ส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกายหลังการ
ปฏิบัติงาน
3.มีแผนการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้มีความ
พร้อมในการใช้งาน

2.การถ่ายทอดนวัตกรรมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
ส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแก่เครือข่าย
ลักษณะการปฏิบัติงาน
มีการเดินทางในการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ 4 จังหวัดที่รับผิดชอบ

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
1.สภาพร่างกายอ่อนล้าจาก
การพักผ่อนไม่เพียงพอ ภัย
ทางสุขภาพต่าง ๆ Office
Syndrome
3.ความเครียดจากการ
ทางาน
4.โรคที่มีผลต่อระบบอวัยวะ
อื่น ๆ ที่มีสาเหตุจาการใช้
จอภาพคอมพิวเตอร์ เช่น

แนวทางการดูแล
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2.การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค
3.การตรวจสุขภาพประจาปี
4.ประเมินความสุข+ความผูกพันองค์กร
5.จัดกิจกรรม OD
6.การทา 5 ส ในสถานที่ทางาน

7
กระบวนงำน/
ลักษณะกำรปฏิบัติงำน

3.งานยานพาหนะ
ลักษณะการปฏิบัติงาน
บริการยานพาหนะในการ
เดินทางไปราชการต่างๆ

ประเด็นควำมเสี่ยง
ต่อสุขภำพ/ควำมปลอดภัย

สายตา ระบบกล้ามเนื้อ
กระดูก
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
1.สภาพยานพาหนะไม่
พร้อมใช้งาน
2.บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการเจ้าหน้าที่

แนวทำงกำรดูแลด้ำนสุขภำพ
และควำมปลอดภัยของบุคลำกร

แนวทางการดูแล
1.ตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่กาหนด / ประเมิน
ความพร้อมของรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์
2.จัดทาแผนบารุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่จาเป็นใน
สานักงาน เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ อาคาร
สถานที่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ฯลฯ
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(3) สินทรัพย์ที่สำคัญของหน่วยงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน / เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรสื่อสำรและ
กำรให้บริกำรที่สำคัญตำมกระบวนงำนหลักและกระบวนงำนสนับสนุนที่สำคัญของหน่วยงำน
คำชี้แจง OP3 :
 ด้ำนอำคำรสถำนที่ ให้หน่วยงานระบุสินทรัพย์ด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และที่ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดี
 ด้ำนอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ / เทคโนโลยีสำรสนเทศ / เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในกำรสื่อสำรและกำรให้บริกำรที่สำคัญ
และด้ำนองค์ควำมรู้/นวัตกรรม/สื่อฯ ที่ใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน ให้ระบุสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ให้จัดทำข้อมูลจำแนกตำมกระบวนงำนหลักและกระบวนงำนสนับสนุนที่สำคัญของหน่วยงำนที่กำหนดไว้ใน OP1.1

กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ
OP1.1)
กระบวนงำนหลัก
1. พัฒนาเครือข่ายโดย
การถ่ายทอดนวัตกรรม
องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิต
2. เฝ้าระวังและวางแผน
ส่งเสริมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิต
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต

อำคำรสถำนที่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
1 มีสานักงานตั้งอยู่
ภายในบริเวณ
โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่น
ราชนครินทร์ เลขที่
169 ถ.ชาตะผดุง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

อุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์

ไม่มี

โปรแกรม/
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน
-ระบบMPIS (Mental
Health Prevention
Information
System)
-Databank ของศูนย์
สุขภาพจิตที่ 7
-โปรแกรม internet
ความเร็วสูง
- โปรแกรมระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
(GFMIS)
- ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเลกทรอนิกส์
e-GP,e-markte,ebiddnig
- โปรแกรมระบบด้าน

องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม/
สื่อ/แนวทำง
กำรปฏิบัติงำน
1) วิจัย/พัฒนำ
นวัตกรรมองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี
เช่น
- งานวิจัย/
นวัตกรรม/องค์
ความรู้/Good
Practice/Best
Practice กลุ่มศูนย์
สุขภาพจิต เช่น
พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในวัยรุ่น แนว
ทางการปฏิบัติงานวิ
ขัย มาตรฐานการ
ทางานด้านการวิจัย
R&D ของสานัก
ส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต (ต้นทุน
สาหรับการวิจัย)
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ
OP1.1)

อำคำรสถำนที่

อุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์

โปรแกรม/
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน
บริหารงานบุคคล เช่น
DPIS,PMS การจัดทา
บัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ การลา
ผู้บริหาร การโอน/
ย้าย การประเมิน
เลื่อนระดับสูงขึ้น
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล และ
ระบบบาเหน็จ
บานาญ ฯลฯ
- เว็บไซด์, E-mail,
Line, Facebook
-รถยนต์ราชการ เช่น
รถตู้ รถกระบะ
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- โทรศัพท์สานักงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องพิมพ์เอกสาร
และถ่ายเอกสาร
- คอมพิวเตอร์
หน้าสัมผัสแบบพกพา
- กล้องถ่ายรูป
(ภาพนิ่งและถ่าย

องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม/
สื่อ/แนวทำง
กำรปฏิบัติงำน
คู่มือปฏิบัติงานด้าน
วิจัยของศูนย์
สุขภาพจิต
มาตรฐานการ
ดาเนินงานศูนย์
สุขภาพจิตด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต การ
พัฒนาหน่วยงานสู่
มาตรฐานการส่งเสริม
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตตามเกณฑ์
(Standard
Network in
Mental Health
Promotion and
Prevention)
2) ส่งเสริมป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตได้
พัฒนาแนวทางการ
ดาเนินงานส่งเสริม
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่สาคัญ
เช่น
- มาตรฐานการ
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ
OP1.1)

อำคำรสถำนที่

อุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์

โปรแกรม/
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน
วิดีโอ)

องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม/
สื่อ/แนวทำง
กำรปฏิบัติงำน
ส่งเสริมป้องกันด้าน
สุขภาพจิตใน
โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
หลักสูตรการอบรม
อสม./อสต.
-หลักสูตร อสม.
เชี่ยวชาญปัญหา
สุขภาพจิตด้านการ
ฆ่าตัวตาย สื่อที่จัดทา
ขึ้นเพื่อสื่อสารใน
พื้นที่
-หลักสูตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าว
ทาหน้าที่ในการเฝ้า
ระวังคัดกรอง
เบื้องต้น และให้
ความรู้เบื้องต้นแก่
แรงงานต่างด้าวใน
โรงงาน รวมถึงการ
สร้างวัคซีนใจใน
ชุมชนของแรงงาน
ต่างด้าว
๓) พัฒนำเครือข่ำย
ถ่ำยทอดนวัตกรรม
องค์ควำมรู้และ
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ
OP1.1)

อำคำรสถำนที่

อุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์

โปรแกรม/
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม/
สื่อ/แนวทำง
กำรปฏิบัติงำน
เทคโนโลยีด้ำน
สุขภำพจิต ได้แก่
การบริการให้ความรู้
เรื่องสุขภาพจิตแก่
เครือข่าย เช่น อบรม
ความรู้สุขภาพจิต
สื่อสารความรู้
สุขภาพจิตตาม
ประเด็นและบริบท
ของพื้นที่
-พัฒนาระบบคัด
กรองสุขภาพจิต
Mental Health
Chek In โดยใช้ใน
การคัดกรอง
สุขภาพจิตของ
ประชาชนใน
สถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และ
ในสถานการณ์ปกติ
-จัดทาหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของ
พื้นที่ เช่น หลักสูตร
ลดภาวะหมดไฟของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ
OP1.1)

กระบวนงำนสนับสนุน
1. งานพัฒนาบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงานที่มี
ผลการประเมินระดับของ
ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้น

อำคำรสถำนที่

อุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ไม่มี
1 มีสานักงานตั้งอยู่
ภายในบริเวณ
โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่น
ราชนครินทร์ เลขที่
169 ถ.ชาตะผดุง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

โปรแกรม/
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

- โปรแกรมระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
(GFMIS)
- ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเลกทรอนิกส์
e-GP,e-markte,ebiddnig
- โปรแกรมระบบด้าน
บริหารงานบุคคล เช่น
DPIS,PMS การจัดทา
บัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ การลา

องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม/
สื่อ/แนวทำง
กำรปฏิบัติงำน
หลักสูตรเสริมสร้าง
ความสุขในการ
ทางาน
มาตรฐานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตสาหรับ
รพสต./รพช.
4)คู่มือกระบวนการ
เตรียมความพร้อมต่อ
ภัยพิบัติ/ภาวะ
ฉุกเฉินในองค์กร
ศูนย์สุขภาพจิตได้
ดาเนินการพัฒนา
มาตรฐานกลุ่มศูนย์
สุขภาพจิต
1)คู่มือการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2)คู่มือกระบวนการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ
3)คู่มือกระบวนการ
ควบคุมภายใน
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ
OP1.1)

อำคำรสถำนที่

อุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์

โปรแกรม/
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน
ผู้บริหาร การโอน/
ย้าย การประเมิน
เลื่อนระดับสูงขึ้น
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล และ
ระบบบาเหน็จ
บานาญ ฯลฯ
- เว็บไซด์, E-mail,
Line, Facebook
-รถยนต์ราชการ เช่น
รถตู้ รถกระบะ
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- โทรศัพท์สานักงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องพิมพ์เอกสาร
และถ่ายเอกสาร
- คอมพิวเตอร์
หน้าสัมผัสแบบพกพา

องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม/
สื่อ/แนวทำง
กำรปฏิบัติงำน
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(4) กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องคำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุนที่สำคัญของหน่วยงำน
คำชี้แจง OP4 :
 ให้หน่วยงานระบุชื่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน จาแนกตามกระบวนงานหลักและ
กระบวนงานสนับสนุนที่สาคัญของหน่วยงานที่กาหนดไว้ใน OP1.1

กระบวนงำนหลักและ
กฎหมำย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ต้องคำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
กระบวนงำนหลัก
- จริยธรรมการวิจัยในคน
1.วิจัย/พัฒนานวัตกรรม - ระเบียบกรมสุขภาพจิตว่าด้วยค่าใช้จ่ายการดาเนินโครงการวิจัย พ.ศ.2558
องค์ความรู้ เทคโนโลยี - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555
2.ส่งเสริมป้องกันปัญหา - พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติฉบับใหม่ พ.ศ.2560
สุขภาพจิต
- พ.รบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556
- พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
- พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3.พัฒนาเครือข่าย
- แนวทางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
ถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ กรมสุขภาพจิต
- พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551
ความรู้และเทคโนโลยี
- มาตรฐานการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สาหรับ
ด้านสุขภาพจิต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- มาตรฐานการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สาหรับ
โรงพยาบาลชุมชน
-พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพจิต Mental Health Chek In โดยใช้ในการคัดกรอง
สุขภาพจิตของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ในสถานการณ์ปกติ
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กระบวนกำรสนับสนุน
1. งานพัฒนาบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงานที่มี
ผลการประเมินระดับ
ของทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น

-พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550
-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
-พ.ร.บ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่)
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
-คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ พ.ศ.2555
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2537
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ข. ควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำน
5. โครงสร้ำงกำรบริหำรและระบบกำรกำกับดูแลของหน่วยงำน
คำชี้แจง OP5 :
 ระบบการกากับดูแลหน่วยงาน หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมงานต่างๆ รวมทั้งความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่าย/งาน ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และของผู้บริหารหน่วยงาน
 ให้หน่วยงานแสดงระบบการกากับดูแลงานของหน่วยงาน โดยในระดับอธิบดี รองอธิบดี ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้างาน ให้ระบุชื่อผู้กากับดูแลงาน ตามผังโครงสร้างการบริหารงานภายใน
 ให้หน่วยงานแสดงความเชื่อมโยงภารกิจที่หน่วยงานปฏิบัติ ไปยังหน่วยงานภายในกรม หน่วยงานภายนอกในระดับกรม และ/
หรือ หน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่มีการกากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินหน่วยงานด้วย

อธิบดีกรมสุขภำพจิต
พญ.พรรพิมล วิปุลำกร

กบบส.

กสพส.

รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต
(นพ.จุมภฏ พรมสีดำ)

กยส.

สลก.

ผู้อำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ ๗
นำงสำวจุฑำมำศ วรรณศิลป์

หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำรสุขภำพจิต
นำงสำวลักษณำ สกุลทอง

กพร.

ตสน.
กองบค
บคจ.

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
นำงรัศมี ตันธวัฒน์

งำนตรวจรำชกำร

งำน MCATT

งำนกำรเงินและบัญชี

งำนพัสดุ

งำนรณรงค์

งำนประชำสัมพันธ์

งำนธุรกำร

งำนยำนพำหนะ

งำนแผน

งำนฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศ

งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี

งำนวิจัยและประเมินผล

กองกค
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6. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
คำชี้แจง OP6 :
 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริการที่เป็น ส่วนราชการด้วย
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดาเนินการของหน่วยงานของท่าน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นบุคลากรในส่วน
ราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วยแม้ว่าผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควรแยกผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน
 ให้ห น่วยงานวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาแนกตามกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนที่สาคัญของหน่วยงานที่กาหนดไว้ใน OP1.1 และวิเคราะห์ความ
ต้องการ/ความคาดหวัง จาแนกตามผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ทั้งที่เป็นกลุ่มที่มารับบริการอยู่แล้วในปัจจุบัน และกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้รับบริการฯ กลุ่มใหม่ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า
 วิธีกำรเรียนรู้ข้อมูล/รับฟังควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง เช่น การรับนโยบาย/ข้ อสั่งการ การสารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต การวิจัย/ศึกษา การวิเคราะห์ข่าว การประชุม/อบรม/
สัมมนา/เสวนา/KM การสังเกต การวิเคราะห์สถิติจากฐานข้อมูล/แบบรายงาน การประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การตรวจราชการ/นิเทศงาน Social Media/Group Line การ
รับข้อร้องเรียนตามช่องทางที่ประกาศไว้ เป็นต้น

6.1 กำรเรียนรู้ข้อมูล/รับฟังควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมกระบวนงำนหลักและกระบวนงำนสนับสนุนที่สำคัญ
ของหน่วยงำน
กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ OP1.1)
กระบวนงำนหลัก
1.วิจัย/พัฒนานวัตกรรมองค์

ผู้รับบริกำร
บุคลากรในและนอกระบบ
สาธารณสุข

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชน/กรมสุขภาพจิต/
แหล่งสนับสนุนงบประมาณ

วิธีกำรเรียนรู้ข้อมูล/รับฟัง
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง

ควำมถี่ในกำรรวบรวมข้อมูล

1.เรียนรู้จากกรอบแนวคิดใน
การดาเนินงาน

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
หรือจนกว่าจะจบกระบวนการ
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ OP1.1)
ความรู้เทคโนโลยี

2.ส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

ผู้รับบริกำร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกกรม

ประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 7

บุคลากรในและนอกระบบ
สาธารณสุข

วิธีกำรเรียนรู้ข้อมูล/รับฟัง
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
2.การวิจัย/ศึกษาต่อยอดพัฒนา
งานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
3.ศึกษาฐานข้อมูลงาน
สุขภาพจิต เช่น ระบาดวิทยา
4.เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการวิจัยและพัฒนาที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.รณรงค์สร้างกระแสเพื่อให้
ตระหนักถึงปัญหาและเข้าใจใน
การส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซด์
เพจ Face Book เป็นต้น
2.อบรมการสร้างและพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารความรู้
สุขภาพจิตที่เหมาะสมกับการใช้

ควำมถี่ในกำรรวบรวมข้อมูล
เรียนรู้

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หรือจนกว่าจะจบกระบวนการ
เรียนรู้
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ OP1.1)

ผู้รับบริกำร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.พัฒนาเครือข่ายถ่ายทอด
นวัตกรรมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

บุคลากรในและนอกระบบ
สาธารณสุข

บุคลากรในและนอกระบบ
สาธารณสุข

กระบวนงำนสนับสนุน
1. งานพัฒนาบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงานที่มีผล
การประเมินระดับของทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น

บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

บุคลากรในและนอกระบบ
สาธารณสุข

วิธีกำรเรียนรู้ข้อมูล/รับฟัง
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
งานปัจจุบันเพื่อให้เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย
1.ผ่านสื่อที่ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์และน่าสนใจ เช่น สื่อ
ในรูปแบบออนไลน์ ต่าง ๆ
YouTube FaceBook LINE
และ เว็บไซด์
2.อบรมพัฒนาฐานข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ/และเข้าถึงได้
ง่าย
1.ผ่านสื่อที่ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์และน่าสนใจ เช่น สื่อ
ในรูปแบบออนไลน์ ต่าง ๆ
YouTube FaceBook LINE
และ เว็บไซด์
2.อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามความถนัด/

ควำมถี่ในกำรรวบรวมข้อมูล

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หรือจนกว่าจะจบกระบวนการ
เรียนรู้

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หรือจนกว่าจะจบกระบวนการ
เรียนรู้
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ผู้รับบริกำร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีกำรเรียนรู้ข้อมูล/รับฟัง
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
เชี่ยวชาญ
3.อบรมพัฒนาการจัดทา
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมี
ความน่าเชื่อถือ

ควำมถี่ในกำรรวบรวมข้อมูล
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6.2 ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมกระบวนงำนหลักและกระบวนงำนสนับสนุนที่สำคัญของหน่วยงำน
กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ OP1.1)

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มปัจจุบัน
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
กระบวนงำนหลัก
บุคลากรใน
1.กรอบแนวคิด ประชาชน/
1.ต้นแบบ
1.วิจัย/พัฒนานวัตกรรมองค์ และนอก
ในการ
กรม
นวัตกรรม
ความรู้เทคโนโลยี
ระบบ
ดาเนินงาน
สุขภาพจิต/ สิ่งประดิษฐ์ใหม่
สาธารณสุข 2.สามารถ
แหล่ง
ๆ
นาไปใช้
สนับสนุน
2.นาองค์ความรู้
ประโยชน์ใน
งบประมาณ ไปใช้ประโยชน์
การวิจัยต่อยอด ภายนอกกรม ได้มีคุณภาพ
พัฒนางานวิจัย
เข้าถึงง่าย
3.ฐานข้อมูลงาน
3.ประชาชน
สุขภาพจิตเช่น
สุขภาพจิตดีมี
ระบาดวิทยา
ความสุข
4.ต้องการมีส่วน
ร่วมในการวิจัย
และพัฒนาที่
สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอนำคต
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
บุคลากรใน
1.กรอบแนวคิด ประชาชน/
1.ต้นแบบ
และนอก
ในการ
กรม
นวัตกรรม
ระบบ
ดาเนินงานที่
สุขภาพจิต/ สิ่งประดิษฐ์ใหม่
สาธารณสุข ชัดเจน
แหล่ง
ๆ
2.การวิจัยต่อ สนับสนุน
2.วิจัยมี
ยอดพัฒนา
งบประมาณ คุณภาพเข้าถึง
งานวิจัยตาม
ภายนอกกรม ง่าย
บริบทพื้นที่
3.เกิด
3.มีฐานข้อมูล
ประสิทธิผลของ
งานสุขภาพจิต
งานวิจัย
ที่เป็นปัจจุบัน
ประชาชน
4.มีส่วนร่วมใน
สุขภาพจิตดีมี
การวิจัยและ
ความสุข
พัฒนาที่
สอดคล้องกับ
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2.ส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มปัจจุบัน
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
บริบทของพื้นที่
ประชาชน
เขจสุขภาพที่
7

1.รณรงค์สร้าง
กระแสเพื่อให้
ตระหนักถึง
ปัญหาและ
เข้าใจในการ
ส่งเสริมป้องกัน
ปัญหา
สุขภาพจิตตาม
กลุ่มวัย
2.สร้างและ
พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
ความรู้
สุขภาพจิตที่
เหมาะสมกับ

บุคลากรใน
และนอก
ระบบ
สาธารณสุข

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอนำคต
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
บริบทของพื้นที่

1.ประชาชนมี ประชาชน
สุขภาพจิตดีมี เขจสุขภาพที่
ความสุข
7
2.ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิด
ปัญหา
สุขภาพจิต/โรค
ทางจิตเวช ลด
การเจ็บป่วย
รุนแรง
3.การเข้าถึง
ข้อมูล
สุขภาพจิตได้
ง่าย
4.ความ

1.รณรงค์สร้าง
กระแสเพื่อให้
ตระหนักถึง
ปัญหาและ
เข้าใจในการ
ส่งเสริมป้องกัน
ปัญหา
สุขภาพจิตตาม
กลุ่มวัย ผ่าน
Social Media
2.มีช่องทาง
การสื่อสาร
ความรู้
สุขภาพจิตที่
เหมาะสมกับ

บุคลากรใน
และนอก
ระบบ
สาธารณสุข

1.ประชาชนมี
สุขภาพจิตดีมี
ความสุข
2.ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิด
ปัญหา
สุขภาพจิต/โรค
ทางจิตเวช ลด
การเจ็บป่วย
รุนแรง
3.การเข้าถึง
ข้อมูล
สุขภาพจิตได้
ง่าย
4.ความ

23

กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ OP1.1)

3.พัฒนาเครือข่ายถ่ายทอด
นวัตกรรมองค์ความรู้และ

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มปัจจุบัน
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอนำคต
กลุ่มผู้มี
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
การใช้งาน
ครอบคลุมใน
การใช้งานที่
ครอบคลุมใน
ปัจจุบันเพื่อให้
การให้บริการ
เป็นปัจจุบัน
การให้บริการ
เข้าถึงข้อมูลได้
ด้านการส่งเสริม
เข้าถึงข้อมูลได้
ด้านการ
ง่าย
ป้องกันปัญหา
ง่าย
ส่งเสริมป้องกัน
3.ได้รับบริการที่
สุขภาพจิต
3.ประชาชน
ปัญหา
ตรงกับความ
สามารถรู้
สุขภาพจิต
ต้องการถูกต้อง
หลักการ (3 ส)
ครบถ้วน
สอดส่อง มอง
ตอบสนอง
หา ใส่ใจรับฟัง
ทันเวลา เช่น
ส่งต่อเชื่อมโยง
สอดส่อง มอง
ได้อย่างถูกต้อง
หา ใส่ใจรับฟัง
ส่งต่อเชื่อมโยง
(3 ส)
บุคลากรใน
1.ต้องการองค์ บุคลากรใน
1.การเข้าถึง
บุคลากรใน
1.ต้องการองค์ บุคลากรใน
1.การเข้าถึง
และนอก
ความรู้ที่ง่าย
และนอก
ข้อมูล
และนอก
ความรู้ที่ง่าย
และนอก
ข้อมูล
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เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มปัจจุบัน
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอนำคต
กลุ่มผู้มี
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
ระบบ
และสามารถ
ระบบ
สุขภาพจิตได้
ระบบ
และสามารถ
ระบบ
สุขภาพจิตได้
สาธารณสุข นาไปปฏิบัติได้ สาธารณสุข ง่าย
สาธารณสุข นาไปปฏิบัติได้ สาธารณสุข ง่าย
จริง
2.สื่อสุขภาพจิต
จริง
2.สื่อสุขภาพจิต
2.สื่อที่ทันสมัย
ที่มี
2.สื่อที่ทันสมัย
ที่มี
ทันเหตุการณ์
ความกระชับ
ทันเหตุการณ์
ความกระชับ
และน่าสนใจ
เข้าใจง่ายและ
และน่าสนใจ
เข้าใจง่ายและ
3.เพิ่มช่องทาง
ตรงกับความ
ผ่านช่องทาง
ตรงกับความ
ในการเข้าถึง
ต้องการ
ออนไลน์
ต้องการ
ข้อมูลด้าน
3.ความ
3.เพิ่มช่องทาง
3.ความ
สุขภาพจิต
ครอบคลุมใน
ในการเข้าถึง
ครอบคลุมใน
4.การพัฒนา
การพัฒนา
ข้อมูลด้าน
การพัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย
สุขภาพจิต
เครือข่าย
เครือข่าย
4.เครือข่ายมี
5.พัฒนา
ศักยภาพในการ
ฐานข้อมูลที่มี
ถ่ายทอดองค์
ความน่าเชื่อถือ
ความรู้ นวตก
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มปัจจุบัน
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย

กระบวนงำนสนับสนุน
บุคลากรศูนย์
1. งานพัฒนาบุคลากร
สุขภาพจิตที่ 7
บุคลากรในหน่วยงานที่มีผล
การประเมินระดับของทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น

1.สื่อที่ทันสมัย
ทันเหตุการณ์
และน่าสนใจ
เช่น สื่อใน
รูปแบบ
ออนไลน์ ต่าง ๆ
YouTube
FaceBook
LINE และ เว็บ
ไซด์
2.อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรตาม

บุคลากรใน
และนอก
ระบบ
สาธารณสุข

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอนำคต
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
รรม ในพื้นที่ได้
5.ฐานข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ
1.สื่อที่ทันสมัย บุคลากรศูนย์ 1.พัฒนาสื่อที่มี บุคลากรใน
1.สื่อที่ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ สุขภาพจิตที่ 7 ให้มีความ
และนอก
ทันเหตุการณ์
และน่าสนใจ
ทันสมัย
ระบบ
และน่าสนใจ
เช่น สื่อใน
น่าสนใจ เช่น สาธารณสุข เช่น สื่อใน
รูปแบบ
สื่อในรูปแบบ
รูปแบบ
ออนไลน์ ต่าง ๆ
ออนไลน์ ต่าง
ออนไลน์ ต่าง ๆ
YouTube
ๆ YouTube
YouTube
FaceBook
FaceBook
FaceBook
LINE และ เว็บ
LINE และ เว็บ
LINE และ เว็บ
ไซด์
ไซด์
ไซด์
2.บุคลากรมี
2.พัฒนา
2.บุคลากรมี
ศักยภาพตาม
ศักยภาพ
พร้อมให้บริการ
ความถนัด/
บุคลากรตาม
เฉพาะด้าน
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ OP1.1)

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มปัจจุบัน
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
ความถนัด/
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
พร้อมให้บริการ
3.ฐานข้อมูลที่
3.ฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและ
เป็นปัจจุบันและ
มีความ
เข้าถึงได้ง่าย
น่าเชื่อถือ

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอนำคต
กลุ่มผู้มี
กลุ่ม
ควำมต้องกำร/
ควำมต้องกำร/
ส่วนได้
ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวัง
ควำมคำดหวัง
ส่วนเสีย
ความถนัด/
3.ฐานข้อมูลที่
เชี่ยวชาญ ให้
เชื่อมโยงทุก
สามารถ
ระบบสามารถ
นามาใช้ใน
ดึงข้อมูล และ
กระบวนการ
สะท้อนข้อมูล
ทางานได้อย่าง
ไปยังหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบที่
3.พัฒนาระบบ
เกี่ยวข้องอย่าง
ฐานข้อมูลให้มี
เป็นระบบ
มีความ
เชื่อมโยงกันทุก
ระบบง่ายต่อ
การใช้งานและ
การดึงข้อมูล
รายงาน
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7. หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกทีเ่ กี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
คำชี้แจง(7)
OP7หน่: วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หมายถึง หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันในการให้บริการ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการส่งมอบงานต่อกัน หมายถึง หน่วยงานอื่นทีเ่ ป็นผู้ส่งมอบผลการดาเนินการหรือข้อมูล หรือ
แนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานมาให้ดาเนินการต่อ (ลักษณะเหมือน Supplier งาน)
 คุณลักษณะที่ต้องการ หมายถึง เงื่อนไขในการทางานที่สาคัญที่หน่วยงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ได้กาหนดขึ้นเพื่อใช้
เป็นข้อ ตกลงในการปฏิบั ติง านร่วมกัน หรือใช้ในการกากับ ตรวจสอบการปฏิบั ติงาน เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้อ ง
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
 กลไกการติดต่อ/ประสานงาน ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ควรเป็นลักษณะ 2 ทิศทาง ซึ่งอาจเป็นการติดต่อ
โดยบุคคล หรือ ผ่านทางเอกสาร หรือ ทาง Email/ โทรศัพท์/ระบบ e-Service หรือ ช่องทาง Social อื่นๆ ที่หน่วยงานได้มี
การตกลงกันไว้ว่าเป็นช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างกัน
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หน่วยงำน/องค์กำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน หรือ
ส่งมอบงำนให้กับ
หน่วยงำน

1. หน่วยงานภายใน
กรมสุขภาพจิต
-สยส.
-สบบส.
-สพส.
-กองบริหารระบบ
บริการสุขจิต
-กองยุทธศาสตร์
และแผนกองส่งเสริม
พัฒนาสุขภาพจิต
-สานักงานเลขานุการ
กรม
-กองบริหารการคลัง
-กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
-กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
-กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน
2. หน่วยงำนภำยนอก
กรมสุขภำพจิต เช่น
2.1หน่วยงานที่ส่งมอบ
งานให้กับทุกศูนย์
สุขภาพจิต
-กระทรวงสาธารณสุข
เช่น สานักตรวจและ
ประเมินผล สานักงาน
เขตสุขภาพ สสจ.
สสอ. รพศ. รพท.

งำน/บทบำทที่ปฏิบัติร่วมกัน
หรือ มีกำรส่งมอบงำนต่อกัน

กลไกกำรติดต่อ/ประสำนงำน

คุณลักษณะที่ต้องกำร

บทบาทพื้นที่ส่งมอบ
1.นโยบายและแนว
ทางการดาเนินงาน
2.ข้อมูลสุขภาพจิตในพื้นที่
3.องค์ความรู้และสื่อ
เทคโนโลยีสุขภาพจิตที่
เกี่ยวข้อง
4.ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
5.สนับสนุนส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารงานธุรการ/สาร
บรรณ
6.สนับสนุนทรัพยากร เช่น
บุคลากร งบประมาณ

1.การประสานงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการ
2.ประชุม/ชี้แจง
3.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
4.สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี
5.นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริม
พลัง
6.ศึกษาดูงาน
7.กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/นาเสนอผลงาน
best practice
8.ช่องทางการประสานงาน
เช่น

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน
2.ทันเวลา
3.ความครอบคลุม
เพียงพอต่อความต้องการ

1.นโยบายและแนว
ทางการดาเนินงาน
แนวทางในการตรวจ
ราชการ
2.ข้อมูลสุขภาพจิตในพื้นที่
บุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่
3.องค์ความรู้และสื่อ
เทคโนโลยีสุขภาพจิตที่

1.ติดตามนิเทศงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
- กรณีปกติ 2 ครั้ง/ปี
- กรณีเฉพาะกิจ 1 ครั้ง/ปี
2.ให้มีการประเมินผลงาน
รอบ 1 ปี และ 3 ปีย้อนหลัง
3. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยง

Email:mhc07.dmh@gmial.com

/line/โทรศัพท์

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน
2.ทันเวลา
3.ความครอบคลุม
เพียงพอต่อความต้องการ
4.คุณภาพมาตรฐาน
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หน่วยงำน/องค์กำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน หรือ
ส่งมอบงำนให้กับ
หน่วยงำน

งำน/บทบำทที่ปฏิบัติร่วมกัน
หรือ มีกำรส่งมอบงำนต่อกัน

กลไกกำรติดต่อ/ประสำนงำน

คุณลักษณะที่ต้องกำร

รพสต.

เกี่ยวข้อง

-กรมวิชาการต่าง ๆ
เช่น กรมอนามัย กรม
ควบคุมโรค กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ
-สปสช.

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิง
วิชาการ
-ประสานการให้ข้อมูล
-กากับติดตามตัวชี้วัดเขต

-การแต่งตั้งคณะกรรมการ
-หนังสือเชิญ
-mail/line /โทรศัพท์
(ผู้รับผิดชอบ)

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน
2.ทันเวลา
3.ความครอบคลุม
เพียงพอต่อความต้องการ
4.คุณภาพมาตรฐาน

-กระทรวงศึกษาธิการ/
สานักการศึกษาสังกัด
กทม. เช่น โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

1.ประชุมชี้แจง
กระบวนการปฏิบัติงาน
ร่วม
2.สนับสนุนงบประมาณ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

-หนังสือแจ้งขอข้อมูล
-แบบฟอร์มรายงาน
-mail/line /โทรศัพท์
(ผู้รับผิดชอบ)

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน
2.ทันเวลา
3.ความครอบคลุม
เพียงพอต่อความต้องการ
4.คุณภาพมาตรฐาน

-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย

-หนังสือเชิญประชุม
-mail/line /โทรศัพท์
(ผู้รับผิดชอบ)

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน
2.ทันเวลา
3.ความครอบคลุม
เพียงพอต่อความต้องการ

-หนังสือเชิญประชุม
-mail/line /โทรศัพท์
(ผู้รับผิดชอบ)

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน
2.ทันเวลา
3.ความครอบคลุม
เพียงพอต่อความต้องการ

2.2 หน่วยงานที่ส่งมอบ โครงการ/กิจกรรมการ
งานให้ศูนย์สุขภาพจิต ดาเนินงานสุขภาพจิต
บางแห่ง เช่น
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน
-สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
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หน่วยงำน/องค์กำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน หรือ
ส่งมอบงำนให้กับ
หน่วยงำน

งำน/บทบำทที่ปฏิบัติร่วมกัน
หรือ มีกำรส่งมอบงำนต่อกัน

กลไกกำรติดต่อ/ประสำนงำน

คุณลักษณะที่ต้องกำร

-องค์กรทางศาสนา เช่น
วัด มัสยิด โบสถ์
-องค์กรเอกชน
-สานักอนามัย/สานัก
การแพทย์
-ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง
-รพ.สังกัดสานัก
การแพทย์ 9 แห่ง
สภำวกำรณ์ของหน่วยงำน
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
(8) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันภำยใน/ภำยนอกประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
คำชี้แจง OP8 :
 ประเด็น/ตัวชี้วัดการเปรียบเทียบ/แข่งขัน ควรสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน และ/หรือ ตัวชี้วัด
คารับรองของหน่วยงานในมิติประสิทธิผล
 หน่วยงานคู่เปรียบ/คู่แข่งขัน เป็นได้ทั้งหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ด้วยกัน หรือ หน่วยงานภายนอกกรมฯ หรือ หน่วยงาน
ต่างประเทศ
 สถานการณ์/อันดับ/ผลต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ให้อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลของคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ
และอธิบายผลของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบดังกล่าว ต่อการดาเนินงานของหน่วยงานในปีต่อไป
 ผลการดาเนินงานตามคารับรองฯของหน่วยงาน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมสุขภาพจิต หัวข้อ “ศูนย์ปฏิบัติการ > ผลการปฏิบัตริ าชการ_ระดับหน่วยงาน” หรือ
https://www.psdg.dmh.go.th/members/edoc2/guest/
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8.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขัน และข้อจำกัดในกำรเปรียบเทียบข้อมูล
ประเด็น/ตัวชี้วัด
กำรเปรียบเทียบ/
แข่งขัน

หน่วยงำน
คู่เปรียบ/คู่
แข่งขัน

1.การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐขององค์กร
ใช้ข้อมูล
ประสิทธิผล ของ
ศ.อื่นๆ

เปรียบเทียบข้อมูลกำรดำเนินงำน/
ผลงำน

ผลงำนของ
หน่วยงำน
ตนเอง

ผลงำนของ
คู่แข่ง/
คู่เปรียบ

ศูนย์วิชาการใน
เขตสุขภาพ
ได้แก่ ศูนย์
อนามัยที่ 7
สานักงาน
ป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 7

ผลการตรวจ
ประเมินการ
พัฒนา
คุณภาพ
บริหารจัดการ
ภาครัฐของ
องค์กร

ผลการตรวจ
ประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ภาครัฐของ
องค์กร

2.มาตรฐาน
องค์กร

ภายใน:
เปรียบเทียบ
ระหว่างศูนย์
สุขภาพจิต
1-13

ผ่านมาตรฐาน
การดาเนิน
งานศูนย์
สุขภาพจิตฯ
ระดับ 1

3.พัฒนาเครือข่าย
ถ่ายทอด
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ศูนย์วิชาการใน
เขตสุขภาพ
ได้แก่ ศูนย์
อนามัยที่ 7
สานักงาน
ป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 7

4.การติดตาม
ประเมินผล

-ตรวจราชการ
และนิเทศงาน
กรณีปกติ

-เครือข่าย
สามารถนา
องค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้
ประโยชน์
-ความพึง
พอใจในการ
ถ่ายทอด
ความรู้
-ผลการ
ดาเนินงาน
ภายใต้ตัวชีว้ ัด

แหล่งข้อมูล
เชิงแข่งขัน/
เปรียบเทียบ

ติดตามศูนย์
วิชาการอื่น ๆ

มาตรฐานศูนย์
สุขภาพจิตที่ 10
และ 3 ซึ่งมี 3
องค์ประกอบ

สถำนกำรณ์/
อันดับ/
ผลต่อกำร
ดำเนินงำนของ
หน่วยงำน
เท่ากัน

เท่ากัน

-ความพึงพอใจ ติดตามศูนย์
-การนาองค์
วิชาการอื่น ๆ
ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์

เท่ากัน

-ผลการ
ดาเนินงาน
ภายใต้ตัวชี้วัด

เท่ากัน

43 แฟ้มHDC
ฐานข้อมูลต่าง ๆ
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-M&E

5.คะแนน
ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการตามคา
รับรองฯ

ความสามารถ
ในการชี้เป้า
เฝ้าระวัง
ปัญหา
สุขภาพจิตใน
เขตสุขภาพที่
7

-ความสามารถ
ในการชี้เป้าเฝ้า
ระวังปัญหา
สุขภาพจิตใน
เขตสุขภาพที่ 7

ภายใน:
เปรียบเทียบ
ระหว่างศูนย์
สุขภาพจิต
1-13

-เครื่องมือ
มาตรฐานการ
วัด PMQA
-ข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน
ตามคารับรอง
6.ความพึงพอของ เปรียบเทียบกับ สรุปความพึง สรุปความพึง
ผู้รับบริการ
กรมต่าง ๆ ใน พอใจของ
พอใจของ
กระทรวง
ผู้รับบริการ
ผู้รบั บริการ
สาธารณสุข

คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานตามคา
รับรอง

เท่ากัน

เป็นระบบ
ฐานข้อมูลของ
กระทรวง
สาธารณสุข

เท่ากัน

ข้อจำกัดในกำรเปรียบเทียบข้อมูล

ฐานข้อมูลที่นามาใช้หลายฐาน เช่น 43 แฟ้ม,HDC,กรมฯ,ศูนย์สุขภาพจิต,มหาดไทย เป็นต้น

8.2 กำรเปลี่ยนแปลงภำยในภำยนอกที่สำคัญทีส่ ่งผลต่อกำรแข่งขันของหน่วยงำน
ด้ำน
นโยบำยของกรม/
หน่วยงำน

บุคลำกร

กำรเปลี่ยนแปลงภำยในที่สำคัญที่มีผลต่อกำรแข่งขัน
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรค
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นโอกำส
ต่อกำรแข่งขัน
ต่อกำรแข่งขัน
บางนโยบายที่ไม่มีความต่อเนื่องในการ
การเปลี่ยนนโยบายที่ทันต่อสถานการณ์เป็น
ดาเนินงานทาให้เกิดการดาเนินงานที่สะดุด การทางานที่เน้นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ณ
ทาให้พฒ
ั นางานได้ไม่เต็มที่ เพราะต้อง
ขณะนั้น ทาให้เกิดการดาเนินงานที่ตรงจุด
เน้นหนักในการทางานตามนโยบายอื่น ๆ และเป็นโอกาสในการพัฒนาของบุคลากร
กรอบอัตรากาลังของบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ข้อจากัดตามกรอบอัตากาลังทาให้เกิดการ
ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง
พัฒนางานที่หลากหลายของบุคลากร
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กำรเปลี่ยนแปลงภำยในที่สำคัญที่มีผลต่อกำรแข่งขัน
ด้ำน
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรค
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นโอกำส
ต่อกำรแข่งขัน
ต่อกำรแข่งขัน
ระบบและโครงสร้ำง การมีระบบและโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนมี
การมีระบบและโครงสร้างที่ชัดเจนมีโอกาส
กำรดำเนินงำน
โอกาสในการดาเนินงานที่ผิดพลาด ใช้คน ในการดาเนินงานที่ถูกต้องตามระบบที่มี
ผิดงาน ให้งานผิดคน และการมีโครงสร้าง และเกิดการกระจายงานอย่างเหมาะสมตาม
ที่ไม่ชัดเจน เกิดความสับสนในส่วนงานที่ โครงสร้างที่ชัดเจน
รับผิดชอบของบุคลากร
ค่ำนิยม วัฒนธรรม การมีค่านิยม วัฒนธรรม ในการทางานที่ การมีค่านิยม วัฒนธรรม ในการทางาน
ในกำรทำงำนร่วมกัน แตกต่างตามบริบทของแต่ละฝ่ายในองค์กร ร่วมกันของหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันทาให้มี
ของหน่วยงำน
ทาให้ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันใน
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ และสามารถผ่าน
พ้นวืกฤติไปได้

ด้ำน
นโยบำยรัฐ

สังคม

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกที่สำคัญที่มีผลต่อกำรแข่งขัน
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรค
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นโอกำส
ต่อกำรแข่งขัน
ต่อกำรแข่งขัน
นโยบายที่ไม่ต่อเนื่องทาให้พัฒนางานที่ไม่ นโยบายที่เน้นประชารัฐทาให้เกิดการ
ต่อเนื่อง และเกิดความเหลื่อมล้าในองค์กร แข่งขันทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กรที่
หมายรวมถึงสังคมด้วย
พร้อมและพัฒนาตามนโยบายย่อมมีโอกาส
ในการเติบโตมากที่สุด
สังคมเกิดการแบ่งแยก ทาให้ส่งผลต่อ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดการต่อสู้
ทัศนคติของประชาชนที่มีทั้งเชิงบวกและเชิง และดิ้นรน องค์กรการทางานเช่นกัน ย่อม
ลบ และปฏิเสธไม่ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสิ่ง เกิดการแข่งขัน เป็นโอกาสในการพัฒนาของ
เหล่านี้ส่งผลต่อการดาเนินงาน หมาย
บุคลากร และ องค์กร
รวมถึงการเหลื่อมล้ากันทางสังคมที่เป็น
อุปสรรคอีกทางหนึ่ง
เศรษฐกิจตกต่าส่งผลในหลาย ๆ ด้าน ที่
เศรษฐกิจตกต่า เรียนรู้ในการพลิกวิกฤติให้
สาคัญ คือ กาลังคน ที่ถกู ปรับลด ตาม
เป็นโอกาส เรียนรู้จุดบกพร่อง นามาพัฒนา
สภาพคล่องขององค์กร
งาน ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในการทางาน
ความต้องการในการทางาน ทันต่อ
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ด้ำน

กฎหมำย
สิ่งแวดล้อม

กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกที่สำคัญที่มีผลต่อกำรแข่งขัน
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรค
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นโอกำส
ต่อกำรแข่งขัน
ต่อกำรแข่งขัน
สถานการณ์ในปัจจุบัน
การศึกษาในข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจน เกิด
การศึกษาข้อกฏหมายมีความเข้าใจอย่าง
การตีความที่ผิดพลาด
แท้จริง ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทางาน
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการทางาน แสงสว่าง การอยูใ่ นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การ
ที่ไม่เพียงพอ ที่จอดรถไม่เพียงพอ การคมนา คมนาคมสะดวก มีที่จอดรถที่เพียงพอ แสง
ขนส่งที่ติดขัด สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการทางาน สว่างในการทางานที่เหมาะสม มีความ
ของบุคลากรทั้งทางจรงและทางอ้อม
สอดคล้องต่อบุคลากรในการทางานที่มี
คุณภาพ

ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์
9. ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
คำชี้แจง OP9 :
 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานต้องเอาชนะ ทั้งที่เป็นจุดอ่อน และปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้
 ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ท าให้ ห น่ ว ยงานมี ค วามโดดเด่ น ทั้ ง ที่ เป็ น จุ ด แข็ ง และโอกาสจาก
สภาพแวดล้อม และทาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
 ให้หน่วยงานระบุความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) จากเอกสารแผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปีที่หน่วยงานได้วิเคราะห์และ
จัดทาตามแบบฟอร์มของ กยผ. มาจัดทาข้อมูลในส่วนนี้ได้

ประเด็น
ควำมท้ำทำย
ควำมได้เปรียบ
ด้ำนพันธกิจ
1. การศึ ก ษา วิ จัย และพั ฒ นาองค์ค วามรู้ด้ า น 1. มีง านวิจัยที่สอดคล้องกับปัญ หาที่พบใน
(Mission)
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ จิ ต และป้ อ งกั น ปั ญ หา พื้นที่

สุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
2. มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางงานสุขภาพจิต
ระดับเขตสุขภาพ
3. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบงานส่ ง เสริม และ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกระดับ
4. สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้

2.เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
มีการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชน
3. มี ก ารพั ฒ นามาตรฐานการด าเนิ น งาน
ส่งเสริมและป้องกันปัญ หาสุขภาพจิตระดับ
รพ.สต., รพช.
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ประเด็น

ควำมท้ำทำย

ควำมได้เปรียบ

โดยใช้ SWAT Analysis
ด้ำนปฏิบัติกำร
(Operation)

1. มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่น้อย
2. ฐานข้อมูลส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตยัง
ไม่ ค รอบคลุ ม ไม่ ถู ก น ามาใช้ ป ระโยชน์ ม ากนั ก
และไม่ สามารถสะท้ อนสถานการณ์ ด้ านปั ญ หา
สุข ภาพจิต ที่ เป็ น ปั จจุ บัน รวมทั้ ง ไม่ส ามารถน า
ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายของ
ผู้บริหารได้
3. บุค ลากรเครือ ข่ายงานสุ ขภาพจิ ตเปลี่ย นคน
บ่อย ส่งผลให้การทางานไม่ต่อเนื่อง
4. ไม่มีตัวชี้วัดด้านสุขภาพจิตในระดับกระทรวง
ส่งผลให้ผู้ บริห ารในพื้ นที่ และผู้ป ฏิ บัติ งานไม่ให้
ความสาคัญในงานสุขภาพจิตเท่าที่ควร
5. เกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากภัย
ธรรมชาติและจากบุคคล
1. ขาดทั ก ษะภาษาต่ างประเทศ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยาย
ผลการดาเนินงานร่วมกับประเทศอื่น ๆ
2. มี วั ย วุ ฒิ แ ละคุ ณ วุ ฒิ น้ อ ย กระทบต่ อ ความ
น่าเชื่อถือที่เครือข่ายมีต่อศูนย์สุขภาพจิต

1. มีช่องทางการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตที่
หลากหลาย
2. มี สื่ อ แ ล ะ เท ค โน โล ยี สุ ข ภ าพ จิ ต ที่
หลากหลายทั้งที่ได้รับการสนับสนุนและผลิต
ขึ้นเอง
3. รพ.สต. และ รพช. มีการดาเนินงานตาม
มาตรฐาน ส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น ปั ญ ห า
สุขภาพจิต
4. ประชาชนทุ ก กลุ่ ม วัย ได้ รับ การส่ ง เสริ ม
และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพ จิ ต โดยภาคี
เครือข่ายในพื้นที่

ด้ำนควำม
ประชาชนยังขาดความตระหนักถึ งความส าคั ญ
รับผิดชอบ
ของปัญหาสุขภาพจิต
ต่อสังคม
(Social
Responsibility)

มีการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
ชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นการเริ่มต้นใน
การสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ ของ
ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

ด้ำนบุคลำกร
(Human
Resource)

บุค ลากรมี ความเชี่ย วชาญในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการส่ง เสริมและป้องกันปั ญ หา
สุขภาพจิต
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ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน
10. ระบบและวิธีกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน
คำชี้แจง OP10 :
 เทคนิค /เครื่องมือ/วิธีการปรับปรุงผลการดาเนินงาน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ กระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนับสนุนที่สาคัญของหน่วยงานที่กาหนดไว้ใน OP1.1
 ตัวอย่างเครื่องมือในการปรับปรุงผลการดาเนินงาน เช่น PDCA / Six Sigma / LEAN / ISO / M&E / PMQA / ระบบ
ควบคุมภายในฯลฯ


กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ
OP1.1)
1.วิจัย/พัฒนานวัตกรรม
องค์ความรู้ เทคโนโลยี

2.ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพ จิต

3.พัฒนาเครือข่ายในและ
นอกระบบสาธารณสุข

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน/ควบคุม
คุณภำพ/ปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน

วิธีกำร/กระบวนกำรปรับปรุง

1. Research
2. KM
3. PDCA

1.พัฒ นาศักยภาพบุค ลากรด้ านการ
วิจั ยและพั ฒ นา เช่น จั ด อบรมและ
เข้าร่วมอบรม
2.มีที่ปรึกษาในการทากระบวนการ
ทาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ได้แก่
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น มหาวืยาลั ย
มหาสารคาม
3.มีทีม/คณะทางานที่รับผิดชอบการ
ทาวิจัยในหน่วยงาน
1.มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์สุขภาพจิต 1.ประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน
2.PMQA
สุขภาพจิตในพื้นที่
3.M&E
2.เยี่ยมเสริมพลังและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเครือข่ายในพื้นที่
1.
2.
3.
4.

PDCA
Research
KM
เกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพจิต

1. การประเมินตามเกณฑ์
2. การประชุมปรับปรุง
3. การประชุมเครือข่าย
ทบทวนการดาเนินงาน
4. การประชุมผู้เชี่ยวชาญ
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กระบวนงำนหลักและ
กระบวนงำนสนับสนุน
ที่สำคัญของหน่วยงำน
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ
OP1.1)
กระบวนงำนสนับสนุน
1. งานพัฒนาบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงานที่มี
ผลการประเมินระดับของ
ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน/ควบคุม
คุณภำพ/ปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน

วิธีกำร/กระบวนกำรปรับปรุง

1.มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์สุขภาพจิต 1. การประเมินตามเกณฑ์
2.PMQA
2. การประชุมปรับปรุง
3, พรบ./ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การประชุม ทบทวนการ
ดาเนินงาน
4. การประชุมผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

