แผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
ปี 2560-2564
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับประเทศ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

พันธกิจ
1)ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
อย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้
2)พัฒนามาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่
3) ขับเคลื่อนและกากับติดตามการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีป ระสิทธิภาพและมีมาตรฐานในพื้นที่
4) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เพื่อใช้ในการดาเนินงานและสนับสนุนเครือข่ายในพื้นที่
5)สนับสนุนวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายที่เป็นกลไกในการส่งเสริมสุขภาพจิต
และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพจิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมBMHPD
B

Balance Life ชีวิตสมดุล งาน ส่วนตัวครอบครัว สังคม

M

Mind ทางานด้วยใจ ทุ่มเทมุ่งมั่น อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

H

Happy ความสุขในการทางาน

P

Participation การมีส่วนร่วม

D

Development and Learning พัฒนา เปิดใจ และเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุก
กลุ่มวัยโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ : 1.1 ภาคีเครือข่ายมีการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 2.1 มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่มคี ุณภาพ ทันสมัย และใช้ได้จริงในพื้นที่
(Appropriate technology)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3
สุขภาพจิต

พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา

เป้าประสงค์ : 3.1

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

เป้าประสงค์ : 4.1

มีฐานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน และเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ : 1.1 ภาคีเครือข่ายมีการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ประชาชนทุกกลุม่ วัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

จานวน Best Practice ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัยที่เกิดจากการ
ดาเนินงานของภาคีเครือข่าย

ปี 60
มีเกณฑ์
Goodและ
Best
Practice

ค่าเป้าหมาย (สะสม)
ปี 61
ปี 62
ปี 63
Goodหรือ Good หรือ
Best
Best
Best
Practice
Practice
Practice
39 เรื่อง
13 เรื่อง
26 เรื่อง

ปี 64

Best
Practice
52 เรื่อง

กลยุทธ์/ ตัวชี้วดั / แนวทาง/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1.1 พัฒนาภาคี 1.1.1.1 จานวน
เครือข่ายทั้งในและ เครือข่ายที่ได้รับ
นอกระบบ
การพัฒนา
สาธารณสุขให้มี
ความเข้มแข็งในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตของ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย

ค่าเป้าหมาย (สะสม)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1,468

1,572

1,634

1,742

1,850

แนวทาง/โครงการ
- โครงการจัดทา
เกณฑ์การประเมิน
Good และ Best
Practiceด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่ม
วัยสาหรับภาคี
เครือข่าย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1.2 สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

1.1.2.1จานวน
เครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตตาม
กลุ่มวัย

ค่าเป้าหมาย (สะสม)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1,468

1,540

1,612

1,683

1,754

แนวทาง/โครงการ
ดาเนินการตาม
กิจกรรมใน
- โครงการขับเคลื่อน
การดาเนินงานพัฒนา
สุขภาพจิต
ทั้ง 5 กลุ่มวัย
- โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานสุขภาพจิต
ชุมชนในระบบบริการ
ปฐมภูมิ
- โครงการอบรม
นักวิชาการ
สาธารณสุขสาขา
สุขภาพจิตชุมชน
โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแต่ละกลุ่ม
วัย
-

สูงอายุ
วัยทางาน
วัยเรียน/วัยรุ่น
ปฐมวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 2.1 มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทีม่ ี
คุณภาพ ทันสมัย
และใช้ได้จริงในพื้นที่ (Appropriate technology)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ปี 60
1
เรื่อง

จานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
ทันสมัยและใช้ได้จริงในพื้นที่
(ปีละ 1 กลุ่มวัย)
จานวน Promotion Program ที่เพิ่มปัจจัยปกป้อง
2 เรื่อง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และ
Prevention Program ที่ลดปัจจัยเสี่ยงตามปัญหา
ประชาชน *
* เป็นตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กรมสุขภาพจิต

ค่าเป้าหมาย (สะสม)
ปี 61
ปี 62
ปี 63
2
3
4
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
4 เรื่อง

6 เรื่อง

9 เรื่อง

ปี 64
5
เรื่อง
12 เรื่อง

กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั / แนวทาง/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1.1พัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
ด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่มี
คุณภาพ ทันสมัย มี
การนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย

2.1.1.1จานวนองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
ด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนา
ครบทุกขั้นตอน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
2*

4*

6*

9**

12**

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

แนวทาง/โครงการ
- แต่ละกลุ่มวัยมีการ
พัฒนา
องค์ความรู้อย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1.2การขับเคลื่อน
การนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

2.1.2.1จานวนพื้นที่
ที่นาองค์ความรู้
เทคโนโลยี ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตไปใช้
ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1,366

1,413

1,460

1,506

1,552

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

* องค์ความรู้ต้องผ่านกระบวนการตามมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D)อย่างน้อย 4ขั้นตอน
**องค์ความรู้ต้องผ่านกระบวนการตามมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D)อย่างน้อย 7ขั้นตอน

แนวทาง/โครงการ
- โครงการวิจัย
ประเมินผล (ประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อองค์
ความรู้)

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เป้าประสงค์ : 3.1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ปี 60
100

ร้อยละของบุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ค่าเป้าหมาย (สะสม)
ปี 61
ปี 62
ปี 63
100
100
100

ปี 64
100

กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั / แนวทาง/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1.1การเรีย นรู้
3.1.1.1 จานวน
ร่วมกับเครือข่ายที่มี ครั้งของการ
ความเชี่ยวชาญ
เรียนรู้รว่ มกับ
เครือข่ายที่มีความ
เชี่ยวชาญ

ค่าเป้าหมาย(สะสม)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แนวทาง/โครงการ

2

4

6

8

10

- โครงการศึกษาดู

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

งาน
- การนิเทศติดตาม
การดาเนินงานใน
พื้นที่
- การรวบรวม/สรุป
บทเรียน
การดาเนินงานของ
เครือข่าย

3.1.2 สนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

3.1.2.1 ร้อยละ
ของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

90

100

100

100

100

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เช่น
* การวิจัย
* การเขียนบทความ
วิชาการ
* การทา Info

graphic
Web page
* การเป็นวิทยากร
ฯลฯ

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4พัฒนาระบบสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เป้าประสงค์ : 4.1 มีฐานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินงาน
และเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนชุดข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลด้านส่งเสริม
สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน และเครือข่าย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ปี 60
3
ชุด
(วัยรุ่น/
DHS/
สูงอายุ)

ค่าเป้าหมาย (สะสม)
ปี 61
ปี 62
ปี 63
ปี 64
4
6
7
8
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
(วัยรุ่น/DHS/
(วัยรุ่น/
(วัยรุ่น/
(วัยรุ่น/
สูงอายุ/วัย
DHS/
DHS/
DHS/
ทางาน)
สูงอายุ/วัย สูงอายุ/วัย สูงอายุ/วัย
ทางาน/
ทางาน/
ทางาน/
ปฐมวัย/วัย ปฐมวัย/วัย ปฐมวัย/วัย
เรียน)
เรียน)
เรียน)
คลังความรู้ คลังความรู้
PP
PP
งานวิจัย PP

กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั / แนวทาง/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4.1.1การพัฒนา
ชุดข้อมูลด้าน
ส่งเสริม
สุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

4.1.1.1 จานวน
ชุดข้อมูลด้าน
ส่งเสริม
สุขภาพจิต และ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
6ชุด

6ชุด

6ชุด

ปี
2563

ปี 2564

7ชุด

8ชุด

แนวทาง/โครงการ
1)โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตโดย
1.1) ประชุมเพื่อกาหนด
กรอบ/แนวทางในการ
จัดทาชุดความรู้แต่ละ
กลุ่มวัย
1.2) จัดทาชุดข้อมูลของ
แต่ละกลุ่มวัย
- การรวบรวม
วิเคราะห์/สังเคราะห์
องค์ความรู้ /สื่อ/
เทคโนโลยี/แบบประเมิน
- จัดทาข้อมูล
สถานการณ์แต่ละกลุ่มวัย
- สรุป รวบรวม
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ผล
การดาเนินงาน
- รวบรวม Best/Good
Practice
- การวิจัยอนาคตเพื่อ
ทานายสถานการณ์
1.3) จัดทาคลังความรู้
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
2) โครงการวิจัยด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิต และ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ปี 2560

4.1.2 การ
พัฒนารูปแบบ
สารสนเทศ
สาหรับ
เครือข่ายและ
ประชาชนให้
เข้าถึงง่าย

ปี 2561

ปี 2562

4.1.2.1
4
5
5
รูปแบบ
(/Website/
ชุด
(เอกสาร/
สารสนเทศ
Eนิทรรศการ/ Website/
สาหรับ
Ebook/Info Application
เครือข่ายและ
book/Info
graphic)
ประชาชนให้
graphic
เข้าถึงง่าย

แนวทาง/
โครงการ
ปี
2563

ปี 2564

5

6

1) พัฒนา
Edutainment Website และ
Face book
สานักส่งเสริม
และพัฒนา
สุขภาพจิต
2) พัฒนา
รูปแบบสื่อ/องค์
ความรู้ สาหรับ
เครือข่ายและ
ประชาชนให้
เข้าถึงง่ายและ
น่าสนใจ

ร่าง ชุดข้อมูลแต่ละกลุ่มวัย ประกอบด้วย 1) สถานการณ์กลุ่มวัย 2) ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ผลการ
ดาเนินงาน 3) องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/แบบประเมินต่างๆ 4) Best/Good Practice5)
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

แผนงาน/โครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทาง/โครงการ

1.ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน 1) ภาคีเครือข่ายมีการดาเนินงานส่งเสริม
ปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุก สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
กลุ่มวัยโดยบูรณาการร่วมกับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ภาคีเครือข่าย
2) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

1.1) โครงการจัดทาเกณฑ์การประเมิน
Good และ Best Practice ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัยสาหรับภาคีเครือข่าย
2.1) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตแต่ละกลุ่มวัย
- สูงอายุ
- วัยทางาน
- วัยเรียน/วัยรุ่น
- ปฐมวัย

2. พัฒนาและผลิตองค์ความรู้
เทคโนโลยี ด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่มีมาตรฐาน

1.1) การพัฒนาองค์ความรู้/หลักสูตรการ
อบรม อย่างน้อย กลุ่มวัยละ 1 เรื่อง/ปี

3. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต

1) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทันสมัย มีการ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่โดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย
2) การขับเคลื่อนการนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่
1) การเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายที่มีความ
เชี่ยวชาญ

2.1) โครงการวิจัยประเมินผล (ประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อองค์ความรู้)

1.1)การศึกษาดูงาน
1.2)การนิเทศติดตามการดาเนินงานในพื้นที่
1.3) การรวบรวม/สรุปบทเรียนการ
ดาเนินงานของเครือข่าย
2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
2.1)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น
ความรู้และทักษะด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ * การวิจัย
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
* การเขียนบทความวิชาการ* การทา Info
graphic
Web page * การเป็นวิทยากร ฯลฯ

แผนงาน/โครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์
1) การพัฒนาชุดข้อมูลด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

แนวทาง/โครงการ
1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดย
1.1) ประชุมเพื่อกาหนดกรอบ/แนวทางใน
การจัดทาชุดความรู้แต่ละกลุ่มวัย
1.2) จัดทาชุดข้อมูลของแต่ละกลุ่มวัย
- การรวบรวม วิเคราะห์/สังเคราะห์ องค์
ความรู้ /สื่อ/เทคโนโลยี/แบบประเมิน
- จัดทาข้อมูลสถานการณ์แต่ละกลุ่มวัย
- สรุป รวบรวมยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ผล
การดาเนินงาน
- รวบรวม Best/Good Practice
- การวิจัยอนาคตเพื่อทานายสถานการณ์
1.3) จัดทาคลังความรู้ ด้านส่งเสริม
สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

2) การพัฒนารูปแบบสารสนเทศสาหรับ
เครือข่ายและประชาชนให้เข้าถึงง่าย

2) โครงการวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2.1) พัฒนา Website และ Face book
สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
2.2) พัฒนารูปแบบสื่อ/องค์ความรู้ สาหรับ
เครือข่ายและประชาชนให้เข้าถึงง่ายและ
น่าสนใจ

