


ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร
ประจ าปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์
รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565

จ านวนตัวชี้วัด ผ่าน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 7 6 85.71

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและ                 
จิตเวชเฉพาะทาง

11 8 72.73

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 5 5 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ             
และมีธรรมาภิบาล

11 9 81.82

รวม 34 28 82.35

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
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ตัวชี้วัด
จ านวน
ตัวชี้วัด

ผ่าน เป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 8 5 5.0000 4.6857

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 4 4 5.0000 5.0000

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

6 6 5.0000 5.0000

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 2 2 5.0000 5.0000

รวม 20 17 5.0000 4.9057

คะแนนการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2565 

(1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565) 
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แนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดค ารับรองฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย

➢ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 5.0000 ค่าคะแนนที่ได้ 4.6857
▪ จ านวนพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม EQ  เด็กปฐมวัย

ค่าเป้าหมาย   4 พื้นที่   ด าเนินการได้ 11 พื้นที่ ค่าคะแนน  2.0000
▪ เด็กปฐมวัยมีระดับ EQ ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  60  ด าเนินการได้  ร้อยละ 81.03   ค่าคะแนน  1.0000
▪ กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75   ด าเนินการได้ ร้อยละ 69.71 ค่าคะแนน  0.7885
▪ กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I จนมีพัฒนาการสมวัย 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 35 ด าเนินการได้ ร้อยละ 23.33 ค่าคะแนน 0.5333







ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นและกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น

แนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดค ารับรองฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2565

➢ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 5.0000 ค่าคะแนนที่ได้ 4.3000
▪ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90   ด าเนินการได้ ร้อยละ 75 ค่าคะแนน  0.7000
▪ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ด าเนินงาน School Health HERO

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ ร้อยละ 62.50 ค่าคะแนน 0.6000
▪ มีการปรึกษาครูโดย Consultant เป็นภาพรวมของเขต

ค่าเป้าหมาย   ≥1ครั้ง   ด าเนินการได้ 1 ครั้ง ค่าคะแนน  1.0000
▪ เด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น    

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ด าเนินการได้ ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 2.0000





ตัวชี้วัดที่ 4ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน

แนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดค ารับรองฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2565

➢ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 5.0000 ค่าคะแนนที่ได้ 4.1466
▪ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50.00
▪ ด าเนินการได้ ร้อยละ 46.00
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