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แผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 3 ปี  

(พ.ศ.2563-2565)  

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
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วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติ ภายในปี 2565 

เป้าประสงค์วิสัยทัศน์ 
1.  เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตและพัฒนาการดี 
2.  องค์กรมีความก้าวหน้า (การบริหารจัดการด้านพัฒนาการเด็ก) 
3.  บุคลากรมีความสุข   

ตัวชี้และค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์เม่ือสิ้นแผน 
1. หน่วยงานเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านพัฒนาการเด็กในระดับนานาชาติ  
2. ร้อยละ 80 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจนดีขึ้น 
3. นวัตกรรมด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กมีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ  
4. บุคลากรในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีค่าเฉล่ียความสุขไม่น้อยกว่า เกณฑ์เฉล่ียของประเทศ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 เป็นผู้น าด้านการให้บริการ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า     
 ให้บริการในระดับตติภูมิข้ันสูงและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในภาคเหนือ 
 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
 พัฒนาองค์ความรู้ผ่านการให้บริการ 

พันธกิจสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
1. ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ถ่ายทอดนวกรรมด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในนานาชาติ 
2. ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติภูมิข้ันสูง 
3. สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ 
4. สร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และเด็กพัฒนาการล่าช้า ให้แก่ประชาชน 
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ค่านิยมองค์กร : RICD  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายค่านิยม   

ค่านิยม RICD MENTAL  กรมสุขภาพจิต ค่านิยม สธ. MOPH ความหมาย 

R  
รู้รับผิดชอบ 

M = Service Mind Mastery 
เป็นนายตัวเอง 

Responsibility, Sacrifice , Long-life learning,  

I 
ส่งมอบนวัตกรรม 

T = Team work 
A = Accountability 

Originality 
เริ่มสร้างส่ิงใหม่ 

Innovative, Team Work, Collaboration, Creative, 
Positive communication, Trust 

C 
น าเด็กเป็น
ศูนย์กลาง 

N = Network 
L = Learning 

People Centered 
ใส่ใจประชาชน 

Empathy, Service mind, Positive Attitude, Win-Win,  
Satisfaction  

D 
สร้างงานคุณภาพ 

E = Efficiency 
 

Humility 
ถ่อมตน อ่อนน้อม 

Quality Standard, Equality, Royalty , Sense of 
belonging  

 

 

 

 

Responsibility        รู้รับผิดชอบ 

Innovation              ส่งมอบนวัตกรรม 

Child Center           น ำเด็กเป็นศูนยก์ลำง 

Development             สร้ำงงำนคุณภำพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสรมิ ป้องกัน รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบ(เขตสุขภาพท่ี 1 และ 2) 

 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
 1. เด็กไทยในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ สุขภาพจิตดี มีพัฒนาการ และสติปัญญาดี  
 2. เครือข่ายมีศักยภาพในการ ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด รักษาตามมาตรฐานเพื่อการเข้าถึงบริการ 
 

เป้าประสงค์ ที่ 1.1 เด็กไทยในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ สุขภาพจิตดี มีพัฒนาการ และสติปัญญาดี 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 

1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน 

75 

2.ร้อยละเด็กปฐมวัยกลุ่มเส่ียงในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมี
พัฒนาการสมวัย  

85 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับโปรแกรม Triple P มีพัฒนาการ อีคิวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบก่อนด าเนินการ 75 
4. ร้อยละเด็กวัยเรียนกลุ่มเส่ียงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 

90 

5. ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 80 
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กลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน /โครงการ 
 63 64 65 

1. พัฒนาเด็กปฐมวัย วัย
เรียน วัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ ให้มีพัฒนาการ 
ไอคิว อีคิวด ี

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบท่ี
ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

65 
เขต1 
71.71 
เขต2 
73.66 

70 75 1.ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตพัฒนา รพ.สต. node เพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I 
2. เย่ียมเสริมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเรื่องการ
คัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการ และระบบข้อมูลตามHDC  
3. ด าเนินกิจกรรมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ อีคิว ให้เป็นเด็กท่ีคิด
เป็น คิดดี คิดให้  
4. ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเส่ียงท่ีมี
ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ 
5. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังในและ
นอกระบบสาธารณสุขในการพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นและพัฒนาการ 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการ และ EQ ในเด็กปฐมวัยโดย
ใช้โปรแกรม Triple P 
7. โครงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดย ครู หมอ พ่อ 
แม่ HERO 

2.ร้อยละเด็กปฐมวัยก ลุ่มเ ส่ียง ในเขตสุขภาพท่ี
รับผิดชอบท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย  

75 
เขต1 
52.64 
เขต2 
89.13 

 

80 
 
 
 

85 
 
 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับโปรแกรม Triple P 
มีพัฒนาการ อีคิวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบก่อนด าเนินการ 

65 
73.79 

 

70 
 

 

75 
 
 

4.ร้อยละเด็กวัยเรียนกลุ่มเส่ียงต่อระดับสติปัญญาต่ า
กว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรมอารมณ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 

80 
เขต1 
92.12 
เขต2 
92.58 

 

85 90 

5. ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงต่อปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์ สังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 
 

70 75 80 
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เป้าประสงค์ท่ี 1.2   เครือข่ายมีศักยภาพในการ ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด รักษาตามมาตรฐานเพื่อการเข้าถึงบริการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 

1.ร้อยละของสถานบริการทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขมีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชท่ีมีคุณภาพระดับ1 ทุกด้าน 
- รพศ/รพท (A,S) 
- รพช (M1-F3) 
 

 
70 
35 
 

2. ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตท่ีได้มาตรฐาน 55 
 

3. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิส้ัน (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มข้ึน 
 

25 

4.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีรับส่งต่อมาจากรพสถานบริการในเครือข่ายเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

45 

5.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์สามารถส่งกลับไปรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน 
 

34 

6. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ให้ความรู้ทางวิชาการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
 

≥ 80 

7. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยบริการสุขภาพต่อบริการ/วิชาการของสถาบันฯ 
 

≥ 80 

8. ร้อยละความครอบคลุมของสถานบริการระดับ M ถึง A มีพยาบาล PG จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
 

70 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน  
63 64 65 

2. สนับสนุนหน่วยบริการฯ 
ในพื้นท่ี ให้สามารถจัดบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นและพัฒนาการ ตาม
แนวทางการจัดระดับสถาน
บริการสุขภาพ (Service 
Plan) 
 

1.ร้อยละของสถานบริการทุกระดับในกระทรวง
สาธารณสุขมีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชท่ีมี
คุณภาพระดับ 1 ทุกด้าน 
- รพศ/รพท (A,S) 
 
 
- รพช (M1-F3) 
 

 
 

50  
(เขต 1=75) 
(เขต 2= 50) 

25 
(เขต1 87.23) 
(เขต2 53.66) 

 
 
60 

 
30 

 
 
70 
 

35 
 

1.พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการพัฒนาการ
เด็กล่าช้า สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (coaching 
และ Collaborative care Model /Consultation 
Model ) 
2.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในหน่วยบริการสาธารณสุขให้
สามารถใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กไทย(Thai diagnostic Autism Scale )  
3. พัฒนาต้นแบบระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นท่ีมีคุณภาพอย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 
4. ด าเนินกิจกรรม Tele Medicine ในหน่วยบริการจิตเวช 
และหน่วยบริการสาธารณสุขเครือข่าย 

ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบมีค่า
การเข้าถึงบริการโรคออทิสติกได้ตามค่าเป้าหมาย  
(โดยแต่ละจังหวัดสามารถเข้าถึงบริการได้ 45%) 

55 - - 

2. ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตท่ีได้มาตรฐาน 

55 
เขต1 80.5 
เขต2 42.29 

60 65 

ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิส้ัน(ADHD) เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น 

3 
เขต1 9.31 
เขต2 5.53 

- - 

3. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิส้ัน (ADHD) เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

25 30 45 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

63 64 65 
3 .พัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

1.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีรับส่งต่อมาจากรพสถานบริการ
ในเครือข่ายเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

35 
ND 

40 45 1.ร่วมกับ PCT พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่องในสถานบริการใกล้บ้านและชุมชน 
2. พัฒนาฐานข้อมูลการส่งต่อ ให้มีระบบการรับและส่งต่อ
ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Referral System) โดยเกณฑ์
การส่งต่อชัดเจน สอดคล้องกับพื้นท่ี 
3. สนับสนุน/เป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางสังคมจิตใจให้แก่หน่วยงานจิตเวชและเครือข่ายในการ
ติดตามการฟื้นฟูมสรรถภาพทางสังคมจิตใจผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนหลังการ
บ าบัดรักษาให้สามารถฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องโดยเครือข่ายใน
ชุมชน 

2.ร้อยละของผู้ปว่ยที่เข้าเกณฑ์สามารถส่งกลับไป
รักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน 

25 
ND 

30 34 

4.สนับสนุนและเป็นท่ีปรึกษา
ด้านวิชาการให้แก่หน่วย
บริการจิตเวชและศูนย์
สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ให้
ความรู้ ทางวิ ชาการ  การนิ เทศ ติดตาม และ
ประเมนิผลการด าเนินงาน 
 

≥ 80 
เขต1 100 

เขต2 22.22 

 
 

≥80 

 
 
 

 

≥ 
80 
 

 

1.ท า Training need เพื่อทราบความต้องการของพื้นท่ี 
2. ร่วมด าเนินงานการพฒันาศักยภาพบุคลากรในพื้นท่ี การ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
3. พัฒนาระบบติดตาม การเสริมพลัง (Coaching, 
Mentoring, Regulate) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ 
4. ประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการของสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
5. จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

2. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยบริการสุขภาพต่อ
บริการ/วิชาการของสถาบันฯ 
 

80.10 
 

≥ 80 
 

≥ 
80 
 

3. ร้อยละความครอบคลุมของสถานบริการระดับ M 
ถึง A มีพยาบาล PG จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

≥ 50 
เขต1 55 
เขต2 ND 

≥ 60 
 

70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบการให้บริการด้านพัฒนาการเด็กล่าช้า อย่างครบวงจร  
2. เป็นศูนย์การพัฒนานวัตกรรม/วิจัย/วิชาการ และหลักสูตร ด้านพัฒนาการเด็กระดับประเทศ และนานาชาติ   
3. เป็นศูนย์การเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเด็ก ในระดับนานาชาติในระดับประเทศและนานาชาติ   

4. ผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ท่ีเข้ารับบริการระดับตติยภูมิข้ันสูงมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
5. มีระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางกลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ในระดับตติยภูมิข้ันสูง ท่ีมีประสิทธิภาพ    
 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1 พัฒนาระบบการให้บริการด้านพัฒนาการเด็กล่าช้า อย่างครบวงจร 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2565 
ผลส าเร็จของระบบการให้บริการด้านพัฒนาการเด็กล่าช้า  ร้อยละ 75 
ผลส าเร็จของความร่วมมือในการน าเครื่องมือ TDAS ไปใช้ในเครือข่ายสุขภาพ  ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

1.พัฒนารูปแบบการให้บริการเฉพาะ
โรคท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กพัฒนาการล่าช้า
ในระบบสุขภาพ 

ร้อยละของผลส าเร็จตามโครงการในคลินิกเฉพาะทาง 65 70 75 งานโครงการในคลินิกเฉพาะทาง 

2.พัฒนารูปแบบความร่วมมือ
เครือข่ายสุขภาพให้สามารถน า
เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยและให้การ
รักษาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท  
 

- ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยออทิสติกในเขต
สุขภาพ 

 

45 
 
 

55 
 
 

60 
 
 

โครงการ การเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก 
(ASD) โดยการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิ
สซึมในระยะเริ่มแรก ส าหรับเด็กไทย (TDAS) ปี 
2564 - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือ TDAS 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

80 80 80 
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เป้าประสงค์ท่ี 2.2 เป็นศูนย์การพัฒนานวัตกรรม/วิจัย/วิชาการ และหลักสูตร ด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับประเทศ และนานาชาติ  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตร/ศูนย์ฝึกอบรม/งานวิจัยในระดับนานาชาติ   5 
ระดับความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรม/วิจัย/วิชาการ ด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ระดับประเทศ  5 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

1. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หลักสูตร และ
ฐานข้อมูล (Data base) ด้านพัฒนาการเด็ก
ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังในระดับประเทศ
และในระดับนานาชาติ 

  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตร/
ศูนย์ฝึกอบรม/งานวิจัยในระดับนานาชาติ 

3 4 5 - โครงการวิจัย Systematic review  ร่วมกับนักวิจัย
บังคลาเทศ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรม/
วิจัย/วิชาการ ด้านพัฒนาการเด็กและ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ระดับประเทศ 

3 4 5 - โครงการวิจัย เรื่องการพฒันาระบบบริการสุขภาพจิต
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการ 
 - โครงการวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการบ าบัด
ความคิดและพฤติกรรมเทียบกับโปรแกรมการบ าบัด
แนวซาเทียร์โมเดลในเด็กและวัยรุ่นท่ีติดเกมออนไลน์ 
- การพัฒนาแอปพลิเคช่ันส าหรับประเมินความเครียด
ผู้ปกครองของเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
- ต้นทุนการบ าบัดทางจิตด้วยโปรแกรม EMDR และ
ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยซึมเศร้าท่ีมีภาวะ PTSD 
ร่วม 
- โครงการพฒันาบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้รูปแบบ 
Community of Practice (CoP วิจัย) 
-โครงการวิจัย การหาความชุกของภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยออทิสติก 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

2. การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะของ
บุคลากรให้พร้อมต่อการเผยแพร่องค์ความรู้
ในระดับนานาชาติ 

 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ ทักษะของบุคลากรให้พร้อมต่อการ
เผยแพร่องค์ความรู้ในระดับนานาชาติ 

3 4 5 - จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร Holistic Approach for 
Addressing Child Development and mental 
Health 

- พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ 
- จัดท ากิจกรรมส าหรับผู้มาศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
- นิเทศการพัฒนางานประจ าสู่งานวิชาการ 
- โครงการจัดการความรู้ด้านการเขียนบทคัดย่อ 
- สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ 
- สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม Shaping 

Research Plan 
- สนับสนุนบุคลากรสหวิชาชีพเข้าร่วมทีมวิจัย 
- จัดประชุมวิชาการ Journal club 
- อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
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เป้าประสงค์ท่ี 2.3 เป็นศูนย์การเผยแพร่ผลงานด้าน ด้านพัฒนาการเด็ก ในระดับนานาชาติในระดับประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 

จ านวนผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรมท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ ระดับประเทศ 3 เรื่อง 
ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยงานเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฒันาการระดับชาติ 5 
จ านวนครั้งในการจัดประชุม/ร่วมจัดการประชุมวชิาการระดับนานาชาติตามประเด็นความเป็นเลิศ 1 ครั้ง 
จ านวนครั้งของการถูกอ้างองิ ผลงานวิจัย/วิชาการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2 ครั้ง 
ระดับความส าเร็จในการคงคุณภาพวารสาร CDMH  ให้อยู่ในระดับ TCI และ/หรือ นานาชาติ  5 
จ านวนเรื่อง/ประเด็น/นวัตกรรมด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นท่ีได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการ
ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิตระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

3 เรื่อง 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

1. พัฒนาความร่วมมือด้าน
พัฒนาการเด็กร่วมกับองค์การ
อนามัยโลกและเครือข่าย
นานาชาติ 

จ านวนผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรมท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและ
นานาชาติ 

ระดับ 
ประเทศ 1 

เรื่อง 
ระดับ

นานาชาติ 
1 เรื่อง 

 

ระดับ 
ประเทศ 2 

เรื่อง 
ระดับ

นานาชาติ 
2 เรื่อง 

 

ระดับ 
ประเทศ  
3 เรื่อง 
ระดับ

นานาชา
ติ 3 
เรื่อง 

- โครงการจัดการความรู้ด้านการเขียนบทคัดย่อ 
- สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมนักวิจัยหน้า
ใหม่ 
- สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม Shaping 
Research Plan 
- สนับสนุนบุคลากรสหวิชาชีพเข้าร่วมทีมวิจัย 
- จัดประชุมวิชาการ Journal club 
- อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนา และน าไปใช้
ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชของหน่วยงาน 

≥80 ≥80 ≥80 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยงานเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพัฒนาการระดับชาติ 

5 5 5 - จัดท ากิจกรรมส าหรับผู้มาศึกษาดูงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

จ านวนครั้งในการจัดประชุม/ร่วมจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติตามประเด็นความเป็นเลิศ 

- - 1 - โครงการประชุมวิชาการ CDMH Forum (ปี 2565) งด
เว้นการจัดงานประชุมในปี 63-64 เน่ืองจากสถานการณ์ 
covid-19 

จ านวนครั้งของการถูกอ้างองิ ผลงานวิจัย /วิชาการ
ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

2 2 2 - นิเทศการพัฒนางานประจ าสู่งานวิชาการ 

ระดับความส าเร็จในการคงคุณภาพวารสาร 
CDMH  ให้อยู่ในระดับ TCI และ/หรือ นานาชาติ  

4 5 5 พัฒนางานวารสารวิชาการ (CDMH)  

จ านวนเรื่อง /ประเด็น/นวัตกรรมด้านพัฒนาการ
เด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นท่ีได้รับการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการร่วมกับ
เครือข่ายสุขภาพจิตระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ 

1 
 

1 1 - จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร Holistic Approach for 
Addressing Child Development and mental 
Health 
โครงการ การเพ่ิมการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) 
โดยการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะ
เริ่มแรก ส าหรับเด็กไทย (TDAS) ปี 2564 
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เป้าประสงค์ท่ี 2.4  ผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ท่ีเข้ารับบริการระดับตติยภูมิข้ันสูงมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 

ร้อยละของผู้รับบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและเด็กพัฒนาการล่าช้าท่ียุ่งยากซับซ้อนมีอาการดีข้ึนตามเกณฑ์ใน 4 กลุ่มโรคท่ีส าคัญ 
- ร้อยละของเด็กสมาธิส้ันท่ีมีโรคร่วมหรือปัญหาสุขภาพจิตสังคมอื่น ๆ มีคะแนน CGI-I ดีขึ้นในระยะเวลา 6-12 เดือน (ADHD: 
CGI-I) 
 

65 

- ร้อยละเด็กออทิสติกมีพัฒนาการทางภาษาและสังคมดีขึ้นภายใน3-6เดือนตามเกณฑ์  TDSI (ASD : TDSI ด้าน RL/ELและPS) 85 
- ร้อยละผู้ป่วย  CP ท่ียุ่งยากซับซ้อนมีพัฒนาการดีขึ้นตามเกณฑ์  TDSI (CP :TDSI ) 98 
- ร้อยละผู้ป่วย  GDD ท่ียุ่งยากซับซ้อน มีพัฒนาการดีข้ึนตามเกณฑ์  TDSI (GDD:TDSI ) 100 
-  ร้อยละผู้ป่วยโรคอารมณ์/พฤติกรรมท่ียุ่งยากซักซ้อนและมีความเส่ียงต่อความรุนแรงท่ีมี  CGI-I ดีขึ้นภายใน 3 เดือน 75 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทาง 

 63 64 65 
1. ทบทวน ปรับปรุง แนวทางการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและพัฒนาการล่าช้าใน
แต่ละกลุ่มโรคส าคัญ ให้มีความเช่ือมโยง 
เป็นแนวทางเดียวกัน 

ร้อยละของเด็กสมาธิส้ันท่ีมีโรคร่วมหรือปัญหา
สุขภาพจิตสังคมอื่น ๆ มีคะแนน CGI-I ดีขึ้นใน
ระยะเวลา 6-12 เดือน (ADHD: CGI-I) 

55.11  60 65 1.จัดกลุ่มผู้รับบริการตามความเหมาะสมกับปัญหา
คือ 
1.1.ผู้ป่วยท่ีมีอายุน้อยและผู้ปกครองมีศักยภาพใน
การดูแล (Early Intervention) 
1.2. ผู้ป่วยท่ีรับบริการอายุ 5 ปีข้ึนไปท่ีไม่มี
ความก้าวหน้าทางพัฒนาการและผู้ปกครองขาด
ศักยภาพการดูแล 
2.จัดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
กลุ่มผู้รับบริการ 

- ร้อยละเด็กออทิสติกมีพัฒนาการทางภาษา
และสังคมดีขึ้นภายใน 3-6 เดือนตามเกณฑ์  
TDSI  ) ASD : TDSI ด้าน RL/ELและPS) 

80.69 
 

85 90 

- เด็กออทิสติกมีอาการดีข้ึนจากแบบประเมิน  
ABC Checklist ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

84.72 70 75 

-ร้อยละผู้ป่วย  CP ท่ียุ่งยากซับซ้อนมี
พัฒนาการดีข้ึนตามเกณฑ์  TDSI (CP :TDSI ) 

95.28 
 

- - 

ร้อยละของผู้ป่วย CP มีการท าหน้าท่ีโดยรวมดี
ขึ้น ตามเกณฑ์ CGI-I 

NA 80 85 

- ร้อยละผู้ป่วย  GDD ท่ียุ่งยากซับซ้อน มี
พัฒนาการดีข้ึนตามเกณฑ์  TDSI (GDD:TDSI ) 

90 
  

95 100 

-ร้อยละผู้ป่วย  GDD ท่ียุ่งยากซับซ้อนมี
พัฒนาการดีขึ้นตามเกณฑ์   CGI-I ( ร้อยละ80 ) 

80.38 
 

80 85 

ร้อยละผู้ป่วยโรคอารมณ์/พฤติกรรมท่ียุ่งยากซัก
ซ้อนและมีความเส่ียงต่อความรุนแรงท่ีมี  CGI-I 
ดีขึ้นภายใน 3 เดือน 
 

NA 70 75 
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เป้าประสงค์ท่ี 2.5  มีระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางกลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวชเด็ก  ในระดับตติยภูมิข้ันสูง ท่ีมีประสิทธิภาพ    
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 

- ร้อยละผุ้รับบริการด้านสุขภาพจิตเด้กและวัยรุ่น และเด็กพัฒนาการล่าช้ามีความพึงพอใจในบริการ 
- IPD 
- OPD 

 
98 
98 
 

- ระยะเวลารอคอยก่อนการวินิจฉัยโดยแพทย์ เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน  75 
- ผู้ป่วยได้รับ Pre Diagnosis Intervention ก่อนการวินิจฉัยโดยแพทย์ 75 
- ร้อยละการขาดนัดผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน  (ไม่เกินร้อยละ 20) 

- IPD 
- OPD 

 
ไม่เกินร้อยละ 20 
ไม่เกินร้อยละ 20 

- ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ E ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 85 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทาง 

63 64 65 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางกลุ่มเด็ก
พัฒนาการล่าช้าและจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น  ในระดับตติยภูมิข้ันสูง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  (Re-Structure, Re-
Process) 

 

ร้อยละผู้รับบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น และเด็กพัฒนาการล่าช้ามีความพึง
พอใจในบริการ 

- IPD 
- OPD 

 
 
 

98.6 
91.51  

 
 
 

95 
95 

 
 
 

98 
98 

หมายเหตุ ความพึงพอใจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย 

ระยะเวลารอคอยก่อนการวินิจฉัยโดยแพทย์ 
เฉล่ียไม่เกิน 90 วัน  

91.17 70 75 หมายเหตุ ปี 63 มีแพทย์มาช่วยตรวจ 2 อัตรา 

ผู้ป่วยได้รับ Pre Diagnosis Intervention 
ก่อนการวินิจฉัยโดยแพทย ์
 

34.62 75 75  

ร้อยละการขาดนัดผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน   
            - IPD 
            - OPD 

 
6.62 
39.99 

ไม่
เกิน
ร้อย
ละ 
20 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

20 

 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ใน
การสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยท่ีมี
คุณภาพ       

ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ E ได้รับการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ 

NA 80 85  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
สร้างความตระหนักและความเข้าใจตอ่ปัญหาสขุภาพจิต 

เป้าประสงค ์ 
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการล่าช้าและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ผ่านช่องทางการส่ือสารที่ก าหนด 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับและให้โอกาสต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าและปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

 

 เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า ผ่านช่องทางการส่ือสารที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์** 

- ความรอบรู้สุขภาพจิต 51 
- พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 63 

ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและปัญหาพัฒนาการลา่ช้า
เชิงรุกแบบมีส่วนร่วม 

80 

จ านวนประเด็นการพัฒนาเน้ือหาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพฒันาการลา่ช้าทีไ่ด้รับการเผยแพร่ 20 
ร้อยละของประชาชนทีเ่ข้าถึงความรู้ผ่านชอ่งทางการสือ่สารที่ก าหนด (Facebook, Website, YouTube, Line, บูธกิจกรรม, การ
รณรงค์) 

70 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

63 64 65 
1.พัฒนากลไกการส่ือสารปัญหา
พัฒนาการล่าช้าและสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นเชิงรุก 

 

 

 

 

1. จ านวนโรงเรียนต้นแบบในแต่ละกลุ่มวัย
ท่ีพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้าและ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

0 

 

 

3 

 

 

3 โครงการพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้าและสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น 

ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มปฐมวัย 
- โรงเรียนเทพบดินทร์ 
กลุ่มวัยเรียน 
- โรงเรียนริมใต้   
กลุ่มวัยรุ่น 
-โรงเรียนนวมนิทร ์

2. ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตท่ีพึง
ประสงค์ 

75.61 51 51 

2.พัฒนาเนื้อหาการส่ือสารเพื่อให้ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการล่าช้า 
และสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

3. จ านวนประเด็นการพัฒนาเนื้อหาองค์
ความรู้ด้านพัฒนาการล่าช้า และสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นท่ีได้รับการเผยแพร่ 

14 20 20 โครงการพัฒนาเนื้อหาประเด็นองค์ความรู้เพื่อ
น าเสนอในเชิงสร้างสรรค์สังคมและทันสมัย 

3. พัฒนาช่องการการส่ือสารประเด็น
พัฒนาการล่าช้า และสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นอย่างเป็นระบบ 

4. ร้อยละของการเข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่าน
ช่องทางการส่ือสารที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
(Facebook , Website) 

50 เพ่ิมข้ึ
น 5% 

เพ่ิมข้ึ
น 5% 

- วางแผนก าหนดเนื้อหาประเด็นองค์ความรู้
ปัญหาพัฒนาการล่าช้าและปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นท่ีเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง  
- มีการสนับสนุน ส่งเสริม แต่ละหน่วยงานภายใน
ผลิตส่ือ เนื้อหา องค์ความรู้ด้านปัญหาพัฒนาการ
ล่าช้าและการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น  
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เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับและให้โอกาสต่อเด็กพัฒนาการช้าและปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 
จ านวนเครือข่ายประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้การช่วยเหลือปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้าและปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 10 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

4. สร้างโอกาสให้เครือข่ายประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ ผลักดัน ให้โอกาส 
ให้การช่วยเหลือปัญหาเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า และปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

จ านวนเครือข่ายประชาชนท่ีมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ให้การช่วยเหลือปัญหาเด็ก
พัฒนาการล่าช้าและปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่น 

- 10 10 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและให้การ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาพัฒนาการล่าช้าและ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นร่วมกับทีมเครือข่าย
สุขภาพจิต (AHB) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  
1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ (HA,PMQA,Smart Hospital, Green & Clean ) 
2. ระบบบริหารจัดการและกระบวนการมีความโปร่งใส 
3. บุคลากรมีความสามารถและมีความสุข 

  

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 
ค่าคะแนนความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Hospital ของหน่วยบริการจิตเวช** 5 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าชุดข้อมูลมาตรฐานท่ีสามารถและเปล่ียนกันได้อย่างไรร้อยต่อ** 95 
สถาบันฯ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ ผ่าน 
ร้อยละระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) 

85 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพจิตให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่
การเป็น Smart Hospital  
-ความส าเร็จของพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ตามเกณฑ์ และใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
-มีการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

5 

 

5 

80 

 

50 

 

5 

 

5 

90 

 

70 

 

5 

 

5 

100 

 

100 

 

1. การด าเนินการ paperless ภายในสถาบันฯ เพื่อ
ลดการใช้กระดาษ 
2. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ ด้วยระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคิวออนไลน์ ระบบรี
เฟอร์ออนไลน ์ระบบตู้รับบริการ 
3. พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศ และการใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ 
4. พัฒนา Web application (www.ricd.go.th) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าชุด
ข้อมูลมาตรฐานท่ีสามารถแลกเปล่ียน
อย่างไร้รอยต่อ 

75 80 85 1.เช่ือมโยงโครงข่ายการส่ือสารระหว่างหน่วยบริการ 

2. พัฒนาระบบการบริหารองค์การให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

 

3. สถาบันฯ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรองกระบวนการคุณภาพ 
 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.สถาบันฯ ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบัน
รับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (องค์การ
มหาชน) 

4. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา/
ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
(PMQA-M-F) 

85 85 

 

85 1. แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาปรับปรุงการ
บริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐานส าหรับ หน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) 
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เป้าประสงค์ท่ี 4.2  ระบบบริหารจัดการและกระบวนการมีความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ ามัน) EUI ของสถาบันฯ ≥ 0 

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดักรม (ITA) 
 

5 

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน 
- งบด าเนินงาน ร้อยละ 
- งบลงทุน ร้อยละ 
 

 
95 
80 

การด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีผ่านตามเกณฑ์ 
 

ผ่าน 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

1. พัฒนาคุณภาพระบบและกระบวนการการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในสถาบัน 

 

1. ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
(ไฟฟ้า/น้ ามัน) EUI ของสถาบันฯ 

≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ ามัน) โดย
ใช้ “ดัชนีการใช้พลังงาน” ในการหาค่า EUI (Energy 
Utilization Index) 
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการลดการใช้พลังงาน 
2. มีมาตรการการลดใช้พลังงาน 
3. มีการประชุมติดตามการด าเนินงาน 
4. รายงานข้อมูลการใช้พลังงานในเว็บไซต์ของ
กระทรวงพลังงาน 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2.  ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม 
(ITA) 
 -เพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละ 

5 5 5 การประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
หน่วยงาน 
2. กระตุ้นบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้ท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
3. ติดตามเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานจากแต่ละ
หน่วยงาน และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2. พัฒนาการบริหารการเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบ
ด าเนินงานและงบลงทุน 
- งบด าเนินงาน ร้อยละ 
- งบลงทุน ร้อยละ  

 
 
 

95 
80 

 
 
 

95 
80 

 
 
 

95 
80 

พิจารณาความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ติดตามและประเมินผลจากระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

4. ร้อยละของหน่วยงานมีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ 

85 90 100 1. ติดตามผลการด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
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เป้าประสงค์ท่ี 4.3 บุคลากรมีความสามารถและมีความสุข 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในหลักสูตรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 
 

95 

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล ส่ือ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (MIDL) 
 

90 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 
 

5 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
 

5 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

86 

ค่าเฉล่ียความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรโดยรวม 
 

6.10 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะท่ี
หลากหลาย (Multitasking) เพื่อรองรับ
ระบบราชการ 4.0 และประเทศไทย 4.0 

 

1.  ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะใน
หลักสูตรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละระดับ 

85 90 

 

95 

 

ด าเนินงานตามคู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดตาม ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ  
1. พิจารณาจากผลการประเมินทักษะ สมรรถนะ 
ของข้าราชการระดับช านาญการพิเศษลงมา หากผล
ประเมินน้อยกว่าระดับท่ีก าหนด ให้พัฒนาด้วย
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะ สมรรถนะนั้นๆก่อน 
แต่หากผลการประเมินทักษะ สมรรถนะ เท่ากับหรือ
มากกว่าระดับท่ีก าหนด ให้พิจารณาพัฒนา
ข้าราชการด้วยหลักสูตรด้านดิจิทัลเป็นล าดับแรกและ
หรือหลักสูตรอื่นๆท่ีต้องการเป็นล าดับถัดไป 
2. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานท่ีได้รับการพัฒนา
ทักษะและหรือสมรรถนะในหลักสูตรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 หลักสูตร  

2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
และทักษะด้านการใช้ข้อมูล ส่ือ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)* 

80 85 90 ด าเนินงานตามคู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดตาม ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ  
1. ความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล ส่ือ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Media Information Digital 
Literacy : MIDL) หมายถึง ความรู้และทักษะในการ
นาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล การจัดท าส่ือมัลติมีเดียและส่ือ
ออนไลน ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อ
พัฒนากระบวนการทางาน หรือระบบงานในองค์กร
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ในต าแหน่งท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในวุฒิการศึกษา ขัน้ต าท่ี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป 
3. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานท่ีได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ และทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล ส่ือ  
และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
  

2. พัฒนาระบบการสร้างความสุขของ
บุคลากรสถาบันฯ 
 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Organization)* 

5 5 5 ด าเนินงานตามคู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดตาม ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ  
1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. ประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) 

หรือ ประเมิน Happy Public Organization 
Index (HPI) 

3. ประเมินความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร 
จัดท าแผนเสริมสร้างความสุขของบุคลากรใน
หน่วยงานและรายงานผลตามแผนเสริมสร้าง
ความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน 
 



30 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
63 64 65 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

5 5 5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  มีความสุขและมี
คุณธรรม  ซึ่งขับเคล่ือนโครงการโดยคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)  
ผ่านกิจกรรม อาทิ กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่
คุณธรรม  /กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ/กิจกรรมทาง
ศาสนา  

5. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

82 84 86 1. ตรวจสุขภาพประจ าปี  
2. น าข้อมูลวิเคราะห ์สังเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนดูแล
สุขภาพรายบุคคล 
3. ติดตามและรายงานผล 

6. ค่าเฉล่ียความผูกพันของบุคลากรท่ีมี
ต่อองค์กรโดยรวม 

6.00 6.05 6.10 1.ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 เดือน  เข้าตอบแบบประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร  ผ่านระบบออนไลน์ 
จัดท าโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. น าข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดท าแผน
ส่งเสริมด้านท่ีต่ าท่ีสุด 3 อันดับ  และติดตามผล 
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สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่นและเดก็พัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที ่1 และ 2 
(รวมถึงระบบการรับ-ส่งต่อ ที่มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ, ฐานข้อมูล) 

 
ขับเคลื่อนต่อยอดงาน EC (ด้านวิชาการ & บริการ) 
 
พัฒนาระบบบริการสู่ Smart Psychiatric Hospital& Smart Psychiatric Wardและ EMS(Environment, Modernization, 
Smart Service) / New Normal Psychiatric Service 

 

มุ่งเน้นวัฒนธรรมความปลอดภยั (2P Safety),การจัดการความเส่ียง (Risk Management) 
 

ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
 

การบริหารรายรับ-รายจา่ยที่มีประสิทธภิาพ 

นโยบายการด าเนินงาน  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ 
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