(ร่าง) คู่มือคาอธิ บายตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิ ต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

(1) ลาดับตัวชี้วดั ตามคารับรองฯ ระดับหน่ วยงานในกรมฯ :
ตัวชี้วดั ที่ 4

(4) มิ ติการประเมิ น :
มิ ติที่ 1 มิ ติด้านประสิ ทธิ ผล

(2) ชื่อตัวชี้วดั :
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถานประกอบการที่ผา่ นการ
ประเมิ นระดับจังหวัดให้มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิ ตและ
ป้ องกันปัญหาสุขภาพจิ ต
(3) หน่ วยวัด :
ระดับความสาเร็จ

(5) หน่ วย PM (บริหารและติ ดตามผล) :
สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิ ต

(6) หน่ วยดาเนิ นการ / รับการประเมิ น :
ศูนย์สุขภาพจิ ตที่ 1-12

(7) คาอธิ บาย :
การพัฒนาสถานประกอบการที่ ผ่านการประเมิ นระดับจังหวัดให้มีการจัดบริ การส่งเสริ มสุขภาพจิ ตและ
ป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิ ต หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุ นให้สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการวัยทางานปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข และผ่านการประเมินระดับจังหวัด (มีคะแนนการประเมินตัง้ แต่ 60 คะแนนขึน้ ไป) โดยทีม
ผูต้ รวจระดับจังหวัด (Internal Surveyor) มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้ องกันปั ญ หาสุขภาพจิตให้กบั
พนักงาน ตามเกณฑ์กายใจเป็ นสุข ภายใต้แนวทางการดาเนินงานสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข
ซึง่ เป็ นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุ มโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต
เกณฑ์ ก ายใจเป็ นสุ ข หมายถึง การจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สุขภาพจิต และป้ อ งกัน ปั ญ หาสุข ภาพจิตให้ก ับ
พนักงานของสถานประกอบการ ใน 3 กิจกรรมหลักดังนี้
1. กิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็ นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ ทาให้เกิดความสามัคคีและผ่อนคลายความเครียด
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพจิตดี มีการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
รวมทัง้ ป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิตในพนักงานกลุ่มเสีย่ ง
3. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของพนักงานและครอบครัว เพื่อให้พนักงานและครอบครัวเกิดความภาคภู มใิ จ
รูส้ กึ ตนเองมีคุณค่า มีขวัญและกาลังใจและรูส้ กึ มีศกั ยภาพในตนเอง
(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับขัน้ ความสาเร็จ
ขัน้ ตอนที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 3
ขัน้ ตอนที่ 4
ขัน้ ตอนที่ 5
คะแนนรวม

6 เดือนแรก




รอบการประเมิ น / คะแนนการประเมิ น
คะแนน
6 เดือนหลัง
1.5
1.5
2


5 คะแนน

คะแนน

2
3
5 คะแนน
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(9) รายละเอียดข้อมูลพืน้ ฐาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาน
ประกอบการทีผ่ ่านการประเมินระดับ
จังหวัดได้มกี ารจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิต

ระดับ
ความสาเร็จ

ผลการดาเนิ นงานในอดีต ปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
4.996
รอผล

(10) แหล่งข้อมูล / วิ ธีการจัดเก็บข้อมูล :
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากศูนย์สขุ ภาพจิต 12 แห่ง ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 และรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
(11) แนวทางการประเมิ นผล :
รอบ
เกณฑ์การประเมิ นเชิ งคุณภาพ /
การรายงาน/
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ประเมิ น
รอบ
ขัน้ ตอนที่ 1
6 เดือนแรก กาหนดบุคลากรหรือทีมผูร้ บั ผิดชอบ
ทีผ่ ่านการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็ น
ผูต้ รวจประเมินสถานประกอบการ
ระดับจังหวัด

ขัน้ ตอนที่ 2
สนับสนุนวิชาการให้กบั สถาน
ประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการใน
พืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

ประเมิ นจากผลงาน/ข้อมูล/เอกสาร/
กาหนดวันจัดส่ง
คะแนน
หลักฐานต่างๆ ดังนี้
ผลงาน/หลักฐาน
เอกสาร/หลักฐานดังนี้
1.1 รายชื่อผูร้ บั ผิดชอบหรือทีม
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.2 เอกสารแสดงการได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเป็ นผูต้ รวจประเมินสถาน
ประกอบการระดับจังหวัด เช่น หนังสือ
เชิญอบรม หนังสือตอบรับการเข้าอบรม
ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
หลักสูตรผูต้ รวจประเมินสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็ นสุข เป็ นต้น

1.5
(0.5)

เอกสาร/หลักฐานดังนี้
2.1 เอกสารทีแ่ สดงการสนับสนุนทาง
วิชาการให้กบั สถานประกอบการใน
พืน้ ที่ เช่น สือ่ เทคโนโลยีสขุ ภาพจิต
วิทยากรการอบรม หนังสือส่งสือ่ /ขอรับ
การสนับสนุนทางวิชาการ

1.5
(1.5)

5 เมษายน 2560

(1)

5 เมษายน 2560
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รอบ
การรายงาน/
ประเมิ น
รอบ
6 เดือนแรก
(ต่อ)

รอบ
6 เดือนหลัง

เกณฑ์การประเมิ นเชิ งคุณภาพ /
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

ประเมิ นจากผลงาน/ข้อมูล/เอกสาร/
กาหนดวันจัดส่ง
คะแนน
หลักฐานต่างๆ ดังนี้
ผลงาน/หลักฐาน

ขัน้ ตอนที่ 3
วางแผนร่วมกับทีมผูต้ รวจประเมิน
จากสานักงานควบคุมโรค (สคร.)
และศูนย์อนามัย เพื่อตรวจประเมิน
สถานประกอบการในระดับจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 4
ตรวจประเมินสถานประกอบการ
ระดับจังหวัดร่วมกับทีมผูต้ รวจ
ประเมินในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ อย่าง
น้อย 1 ครัง้

เอกสาร/หลักฐานดังนี้
2
5 เมษายน 2560
3.1 แผนการดาเนินงาน/สรุปการ
(2)
วางแผนเพื่อตรวจประเมินสถาน
ประกอบการในระดับจังหวัด ร่วมกับทีม
ผูต้ รวจประเมินในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐานดังนี้
2.0 5 ตุลาคม 2560
4.1 รายชื่อและสรุปผลการตรวจ
(1.0)
ประเมินสถานประกอบการตามใบ
รายการตรวจประเมิน (Audit Check
List) เกณฑ์การพัฒนาสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กาย
ใจเป็ นสุข อย่างน้อย 1 ครัง้
4.2 เอกสารสรุปบทเรียน และ
(1.0)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการ
ตรวจประเมินสถานประกอบการระดับ
จังหวัด
เอกสาร/หลักฐานดังนี้
3.0 5 ตุลาคม 2560
5.1 รายชื่อสถานประกอบการทีผ่ ่านการ (0.5)
ประเมินระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบทัง้ หมด
5.2 ร้อยละของสถานประกอบการทีผ่ ่าน (2.5)
การประเมินระดับจังหวัด ตามสูตรการ
คานวณ และเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
สูตรการคานวณ
จานวนสถานประกอบการทีผ่ ่านการประเมินระดับจังหวัด
มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้ องกันปั ญหา
สุขภาพจิตให้กบั พนักงานในสถานประกอบการ
X100
จานวนสถานประกอบการทีผ่ ่านการประเมินระดับจังหวัดทัง้ หมด

ขัน้ ตอนที่ 5
วัดผลลัพธ์ของการดาเนินงาน คือ
“ร้อยละของสถานประกอบการที่
ผ่านการประเมินระดับจังหวัดมีการ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิตให้กบั
พนักงานในสถานประกอบการ”

เกณฑ์การให้คะแนน
0.5
คะแนน
32
ร้อยละ

1.0
34

1.5
36

2.0
38

2.5
40
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(12) ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วดั :
ชื่อ-สกุล : ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 0-2590-8158
(13) ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล :
ชื่อ-สกุล นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร
กลุ่ม/ฝ่ ายงานที่สงั กัด : สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 0-2590-8197
ชื่อ-สกุล นางกัลยกร ไชยมงคล
กลุ่ม/ฝ่ ายงานที่สงั กัด : สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 0-2590-8197
(14) บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ หรือ เงื่อนไขการดาเนิ นงานร่วมกัน ระหว่างหน่ วยงาน PM หลัก และ
หน่ วยงาน PM ร่วม
หน่ วยงาน PM หลัก
- ประชุมชีแ้ จงการดาเนินงานในภาพรวม
- ร่วมพัฒนาศักยภาพ/สนับสนุนทางวิชาการให้กบั ผูต้ รวจประเมินสถานประกอบการในระดับจังหวัด
- ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการในระดับประเทศ
- สนับสนุนและติดตามการดาเนินงานของศูนย์สขุ ภาพจิตให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวชีว้ ดั
- รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของศูนย์สขุ ภาพจิต
- ตรวจประเมินผลการดาเนินงาน และให้คะแนนหน่วยงานทีร่ บั การประเมินในเบือ้ งต้น ตามแบบฟอร์มการตรวจ
ประเมิน
- จัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินงานตัวชีว้ ดั ในภาพรวม ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
(15) บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ หรือ เงื่อนไขการดาเนิ นงานร่วมกัน ระหว่างหน่ วยงานที่รบั การประเมิ นหลัก
และหน่ วยที่รว่ มดาเนิ นการ
หน่ วยงานที่ดาเนิ นงานและรับการประเมิ นหลัก
- วางแผนการดาเนินงานร่วมกับทีมผูต้ รวจประเมินจากสานักงานควบคุมโรค (สคร.) และศูนย์อนามัย เพื่อตรวจ
ประเมินสถานประกอบการในระดับจังหวัด
- สนับสนุนวิชาการให้กบั สถานประกอบการในพืน้ ที่
- ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการระดับจังหวัด ร่วมกับทีมผูต้ รวจประเมินในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
- สรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ
- สรุปบทเรียน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจประเมินสถานประกอบการระดับจังหวัด
- รวบรวมเอกสาร/หลักฐานตามแนวทางการประเมินผลทีก่ าหนด และจัดทารายงานผลการดาเนินงานส่งให้
หน่วย PM หลัก ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

