
 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



แบบฟอร์ม 2-1 
 
                              แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกดักรมสุขภาพจิต  ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

แผนท่ียุทธศาสตร์ประจำปงีบประมาณ 2566  ของ  (1) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
 

(2) วิสัยทัศน์หน่วยงาน  
▪ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นองค์การหลักด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพจิตดี สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง 

นิยามวิสัยทัศน์ 
องค์การหลักด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง องค์การที่มีบทบาทหลัก ในเรื่องของการส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพ หมายถึง เขตสุขภาพท่ี 5 ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี 

สุขภาพจิตดี หมายถึง สภาพที่ดีของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ มิให้เกิดความคับข้องใจ หรือขัดแย้งภายในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแ วดล้อมได้อย่างมี
ความสุข (อ้างอิง : พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2559) ซึ่งหมายรวมถึง การมีปัญญาดี และมีความสุข 

สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง หมายถึง สภาพสังคมที่เป็นผลมาจากการดำเนินการด้านสุขภาพจิตที่ทำให้ประชาชนไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรและทุนมนุษย์ที่สำคัญมีสุขภาพจิตดี 
จนเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดมูลค่าสูงได้ 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตสุขภาพท่ี 5 ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี 

(3) พันธกิจหน่วยงาน 

▪ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
▪ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 
▪ 
▪ 

เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศและเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิตทีม่ีคุณภาพ 
นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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(4) ค่านิยมหน่วยงาน  

▪ M = Moral มีคุณธรรม   Mastery เชี่ยวชาญ 
▪   H = Happiness ความสุข 
▪   C = Creative ความคิดสร้างสรรค์ 
▪   5 = 5ดี (5G: Good think คิดดี /act ทำดี /communication พูดดี /service บริการดี /outcome ผลลัพธ์ดี) 

 

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

1. ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5 ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. พัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต 
3. สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีเขตสุขภาพท่ี 5 
4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง 

 



(2) ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
ศูนย์ฯ 5 

                     
                                                                                                                                     
         
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                            
 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ย.3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี 
เขตสขุภาพที่ 5 

7. เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 มีระบบ/กิจกรรม 
ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนจนเกิด 

ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพ่ือประชาชนสุขภาพจิตดี สู่สังคมและเศรษฐกจิมลูค่าสูง 
 

(1) วิสัยทัศน ์ศูนย์ฯ 5 

วิสัยทัศน์กรมฯ 

ค่านิยมกรมฯ
MENTAL 

 

Mind 
(Happy Mind, Service Mind, Public Mind) 

Efficiency-Effectiveness-Equity Network Teamwork Accountability 
Learning 

(Personal/Team/Organization) 

พันธกิจกรมฯ  1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

เพ่ือให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน ์

3. สรา้งการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย
สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต 
ครอบคลุมทุกมิติ ในทุกระดับ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

ย.1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ ์

ย.2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต 

ย.4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด
เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ 4 มิติ 
 

ประสิทธิผล 
 

คุณภาพ 

ประสิทธภิาพ 

พัฒนาองค์การ 
 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นองค์การหลักด้านการส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสขุภาพ เพ่ือให้ประชาชนสขุภาพจิตดี สู่สังคมและเศรษฐกจิมลูค่าสูง 

4. พัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
สุขภาพจิตของประเทศ 

ย.3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี 

ย.1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจติในเขตสุขภาพที ่5 ด้วยหลกัฐาน 

เชิงประจักษ ์

ย.2 พัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีรองรับงาน

สุขภาพจิตในอนาคต 

13. ระบบบริหารงบประมาณและพัสดุ มีประสิทธิภาพ 
14. ระบบบริหารองค์การมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล ยึดหลักวิชาการ 

ด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
15. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 

1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจติที่พึง
ประสงค์ มีความเชื่อมั่นและส่งต่อข้อมูล 

ด้านสุขภาพจิต 

3. ศูนย์สุขภาพจิตมีการเสริมสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพจิตแก่เครือขา่ยและประชาชน  

ด้วย platform social media 

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัจจยั 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตดว้ยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลดา้นสง่เสริมป้องกัน
สุขภาพจิตมีมาตรฐาน 

8. จังหวัดในเขตสุขภาพที ่5 นำกลไกทางกฎหมายมา
ใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน 

9. เครือข่ายงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ที่เข้าร่วม
สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี 

 

แบบฟอร์ม 2-2 

ย.4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง 

10. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์และ
บริการด้านสุขภาพจิต 

12. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหรือ 
ทักษะในหลักสูตรที่จำเป็นในการปฏิบัตงิาน 

 

11. ผลิตภัณฑ์ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการและ

เหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่

2. เครือข่ายสุขภาพจิตสามารถเข้าถึงขอ้มูล 
ด้านสุขภาพจิตและนำไปใช้ประโยชน ์

5. เครือข่ายสุขภาพจิตนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 




