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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อนุมัติ 2565 3,000,000 103,400 208,100 140,700 331,200 209,400 806,600 128,200 195,300 419,300 181,400 239,700 36,700
1. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้า          35,000               -               -               -               -               -       10,000       15,000               -               -               -       10,000               - 

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 12/20/12 6/10/6 6/10/6

บาท งบฯ 20,000 10,000 10,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/15/1 1/15/1

บาท งบฯ             5,000 5,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ            10,000 10,000

91,600         3,000         3,000         3,000         5,800         3,000       20,500       20,500         5,800       10,500       10,500         3,000         3,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 26/1040/26 2/80/2 2/80/2 2/80/2 3/120/23 2/80/2 2/80/2 2/80/2 3/120/23 2/80/2 2/80/2 2/80/2 2/80/2

บาท งบฯ 41,600 3,000 3,000 3,000 5,800 3,000 3,000 3,000 5,800 3,000 3,000 3,000 3,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/30/2 1/15/1 1/15/1

บาท งบฯ 20,000 10,000 10,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/50/2 1/25/1 1/25/1

บาท งบฯ 15,000 7,500 7,500

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/30/2 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 15,000 7,500 7,500
3. โครงการพัฒนาระบบงานบริการสูงอายุ 39,000         -              -              -              2,000        -              20,000      -              -              2,000        15,000      -              -              

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/20/2 1/10/1 1/10/1

บาท งบฯ 4,000          2,000          2,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 15,000 15,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/40/1 1/40/1

บาท งบฯ            20,000 20,000

   3.2 ประชุมประเมินผลการด าเนินการด าเนินงาน
เฉพาะทางสุงอายุ    งานบริการ   

จิตเวชสูงอายุ

   3.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบการเฝ้า
ระวังและการดูแลผู้สูงอายุสมองเส่ือมท่ีมีปัญหา
พฤติกรรมและจิตใจ เขตสุขภาพท่ี 5

   งานบริการ   
จิตเวชสูงอายุ

   2.4 อบรมให้ความรู้เร่ืองจิตเวชจากการใช้สาร
เสพติดกับบุคลากรของสถาบันฯ  (บูรณาการ
ร่วมกับจิตเภท/ สูงอายุ/ซึมเศร้า/ยาเสพติด)

   งานบริการ   
จิตเวชสูงอายุ

   3.1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุท่ีมี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อน ( Case Leaning)    งานบริการ   

จิตเวชสูงอายุ

   2.2 ประชุมปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ประเมิน
อาการถอนสุรา (WICA ar) ส าหรับบุคลากรใน
สถาบันฯ

   งานบริการ   
จิตเวชสูงอายุ

   2.3 นิเทศติดตามการใช้เคร่ืองมือประเมินคัด
กรองและการดูแลผู้ป่วยสุราท่ีรับไว้ในสถาบันฯ    งานบริการ   

จิตเวชสูงอายุ

2. โครงการพัฒนาระบบงานบริการยาเสพติด

   2.1 ประชุมสัมมนากลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติด 
(ผู้ป่วยเตรียมจ าหน่าย Care map PCT)

   งานบริการ   
จิตเวชสูงอายุ

   1.2 ประชุมเชิงปฎิบัริการทบทวนความเส่ียงใน
ผู้ป่วยซึมเศร้า

งานบริการโรค
ซึมเศร้า

   1.3 ติดตามประเมินการด าเนินงานการใช้เคร่ือง 
TMS

งานบริการโรค
ซึมเศร้า

 (8)รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท่ีขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯและหน่วยงาน

   1.1 การติดตามผู้ป่วยFull remission ผ่าน
ระบบเทเล

งานบริการโรค
ซึมเศร้า

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

155,000               -               -       30,000       50,000               -       25,000               -       50,000               -               -               -               - 

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/60/4 1/30/2 1/30/2

บาท งบฯ 30,000 15,000 15,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/40/4 1/20/2 1/20/2

บาท งบฯ 20,000 10,000       10,000

คร้ัง/คน/วัน เป้า 3/90/3 1/30/1 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 75,000 25,000       25,000 25,000

คร้ัง/คน/วัน เป้า 1/30/2 1/30/2

บาท งบฯ 30,000 30,000

240,000               -               -       10,000               -               -     150,000               -               -       70,000               -       10,000               - 

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/100/3 1/60/2 1/40/1

บาท
งบฯ

100,000 70,000       30,000       

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/100/3 1/60/2 1/40/1

บาท
งบฯ

100,000 70,000       30,000       

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 4/40/4 1/10/1 1/10/1 1/10/1 1/10/1

บาท งบฯ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000

200,000               -       60,000               -       25,000       25,000       30,000       15,000               -               -       30,000       15,000               - 

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/25/5 1/25/5

บาท งบฯ 30,000 30,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/80/4 1/40/2 1/40/2

บาท งบฯ 50,000 25,000 25,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/80/2 1/40/1 1/40/1

บาท งบฯ 30,000 15,000 15,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 3/90/3 1/30/2 1/30/2 1/30/2

บาท งบฯ 90,000 30,000 30,000 30,000

7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรง 
(SMIV) ในชุมชน

   6.2 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่ม
เส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามรายโรค

   6.3 ประเมินผลแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
กลุ่มเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงท่ีรับไว้ใน
สถาบันฯ

6. โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV)

   6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาระบาดวิทยาการ
ก่อความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเส่ียงสูงต่อ
การก่อความรุนแรงท่ีรับไว้ในสถาบันฯ ปี 60 - 64

   5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
 เขตสุขภาพท่ี 5

งานบริการจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น

    5.3 การพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (สมาธิส้ัน
,ซึมเศร้า)

งานบริการจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น

5. โครงการพัฒนาระบบงานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

   5.1 การประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก เขตสุขภาพท่ี 5 (สมาธิส้ัน
,ออทิสติก)

งานบริการจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น

   4.3 Effective cross functional team 
(Online) สังคมสงเคราะห์

   4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการรับยาด้วย
ระบบไปรษณีย์ งานยาไปรษณีย์

4. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชท่ัวไป / ฆ่าตัวตาย/ พรบ.

   4.1 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียง
ต่อการฆ่าตัวตาย (หมอเอ)

งานบริการจิตเวช
ท่ัวไป / พ.ร.บ.   4.2 การทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะ

พยายามฆ่าตัวตาย (care map)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

ภารกิจบริการ 194,200 9,500        4,500        10,500      14,500      29,500      23,500      14,700      18,700      23,700      27,700      8,700        8,700        

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/60/4  1/30/2  1/30/2

บาท งบฯ 30,000 15,000 15,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/60/4  1/30/2  1/30/2

บาท งบฯ 30,000 15,000 15,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ

บาท งบฯ -                   

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 4/400/4 1/100/1 1/100/1 1/100/1 1/100/1

บาท งบฯ 16,000           4,000 4,000 4,000 4,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/100/1 1/100/1

บาท งบฯ 5,000            5,000         

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ

บาท งบฯ -                   

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 10,000 10,000       

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 44/720/44

บาท งบฯ         103,200          4,500          4,500        10,500        10,500          4,500          4,500        14,700        14,700          8,700          8,700          8,700          8,700

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 16/480/16 2/60/2 2/60/2 2/60/2 2/60/2 2/60/2 2/60/2

บาท งบฯ 25,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 24 / 120 /24  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2  2 /10 /2 

บาท งบฯ 54,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/60/2 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 12,000 6,000 6,000

   15.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายชุมชน ท่ีรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร

   15.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิต
เวชในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน (กลุ่มญาติ)

  กลุ่มภารกิจ  
การพยาบาล
(จิตเวชชุมชน)

   15.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและ
ชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม (เย่ียมบ้าน)

ทีม IC

 15. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ต่อเน่ืองสู่ชุมชน

13. สัปดาห์วันพยาบาลสากล 1 9

14. โครงการรประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการ
ติดเช้ือในสถาบันฯ

2

กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล11. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน 2 5

12. โครงการสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติและวัน
ทันตสาธารณสุข

1 9

กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล

9. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการฟ้ืนฟูทักษะ
การประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะ
วิกฤตฉุกเฉินทางกายและทางจิตเวชช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกายทางจิต

2 5

10. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวัน
ส าคัญ

1 5

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรทางการพยาบาล

2 5

กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/60/2 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 12,000 6,000 6,000
ภารกิจเครือข่าย 896,000 25,000      42,000      22,000      55,000      104,000    425,000    22,000      25,000      52,000      67,000      32,000      25,000      

คร้ัง/คน/วัน , 
คร้ัง เป้าฯ 29/128/35

บาท งบฯ 326,000        5,000         2,000         2,000         35,000       44,000       135,000     2,000         5,000         32,000       47,000       12,000       5,000         

คร้ัง เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

บาท งบฯ 42,000           5,000         2,000         2,000         5,000         2,000         5,000         2,000         5,000         2,000         5,000         2,000         5,000         

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ  16/48/34   3/12/6  4/16/9   1/4/2   3/12/6  4/16/9   1/4/2

บาท งบฯ 164,000         30,000       42,000       10,000       30,000       42,000       10,000       

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/80/1 1/80/1

บาท งบฯ 120,000         120,000     

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 8/120/8

บาท งบฯ          80,000        80,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 8/120/8 8/120/8

บาท งบฯ            80,000        80,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 9/340/9

บาท งบฯ          90,000        10,000        40,000        40,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ  1/100/1  1/100/1

บาท งบฯ            10,000        10,000

คร้ัง/คน/วัน เป้า 8/240/8 4/120/4 4/120/4

บาท งบ 80,000 40,000 40,000

คร้ัง/คน/วัน เป้า 1/30/2

บาท งบ 150,000 150,000     

   18.2 โครงการเสริมพลังใจเครือข่ายบริการ
สุขภาพจิต ในเขตสุขภาพท่ี 5

19. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัว
ตายในเขตสุขภาพท่ี5

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

   18.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางขับเคล่ือนเพ่ือเพ่ิม
การเข้าถึงโรคจิตเวชท่ีส าคัญในเขตสุขภาพท่ี 5 
(ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตท่ี5)

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย

17. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเวชครบ
วงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

   17.1 โครงการพัฒนาระบบการท างาน
สุขภาพจิตด้วยกลไกลทางกฎหมาย ในเขตสุขภาพท่ี
 5

   16.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง
ประจ าปี 2564 ในเขตสุขภาพท่ี 5

   16.3 การพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร เขต
สุขภาพท่ี 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและ
การใช้ยาทางจิตเวช

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย

16. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือใน
การด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพท่ี 5 กลุ่มภารกิจ

เครือข่าย

   16.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ 
เขตสุขภาพท่ี 5 (ประชุม2หน่วย)

   15.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายชุมชนต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

คร้ัง/คน/วัน เป้า 1/30/2 1/30/2

บาท งบ 150,000 150,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 13/410/1

บาท งบฯ         250,000        20,000        30,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/50/1

บาท งบฯ            10,000        10,000

คร้ัง/คน เป้าฯ 12/360 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

บาท งบฯ          240,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 300,000 20,000      9,900        5,500        119,900    4,400        7,900        11,000      14,300      45,400      13,200      48,500      -              

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 23/740/16

บาท งบฯ 150,400 20,000       -               -               -               3,300         7,900         11,000       14,300       38,800       6,600         48,500       -               

คร้ัง เป้าฯ 1 1

บาท งบฯ 20,000 20,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/30/2 1/15/1 1/15/1

บาท งบฯ 6,600 3,300 3,300

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/160/2 1/80/1 1/80/1

บาท งบฯ 0

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/80/2 1/40/2

บาท งบฯ 34,400 34,400

คร้ัง เป้าฯ 5 5

บาท งบฯ 0 0

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 6,600 6,600

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 44,100 44,100

   21.6 สัมมนาเตรียมความพร้อมการรับเย่ียม
ส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ

   21.7 รับการเย่ียมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังตามมติ
คณะอนุกรรมการ (สรพ.เข้ามาตรวจ)

   21.4 กิจกรรมน าเสนอผลงานคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง (CQI)

   21.5 กิจกรรมจัดท าโปสเตอร์ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ เร่ืองการรับการเย่ียมส ารวจเพ่ือ
เฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ

   21.2 กิจกรรมประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ของทีมพัฒนาคุณภาพองค์กร

   21.3 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง (CQI) )

21.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพ่ือธ ารง
รักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ   21.1 ลงทะเบียนระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ
วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)

   20.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤต
สุขภาพจิตในเขตสุขภาพท่ี 5

   20.2 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ท่ีมีภาวะ
วิกฤตทางจิตใจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ กลุ่มภารกิจ

เครือข่าย

   19.1  เสริมสร้างศักยภาพการดูแลจิตใจผู้
พยายามฆ่าตัวตายด้วยการบ าบัดด้วยการแก้ปัญหา
(Problem Solving Therapy: PST) ส าหรับ
บุคลากร รพช. รพศ. (พ้ืนท่ีน าร่อง)

20. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต
ของประเทศ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,400 4,400

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/40/2 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 8,800 4,400 4,400

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/50/2 1/25/1 1/25/1

บาท งบฯ 22,000 11,000 11,000

คร้ัง เป้าฯ 1 1

บาท งบฯ 3,500 3,500

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 6/525/9

บาท งบฯ 132,000 -               8,800         4,400         118,800     

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/10/2 1/10/2

บาท งบฯ 4,400 4,400

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/10/2 1/10/2
บาท งบฯ 4,400 4,400

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/10/1 1/10/1

บาท งบฯ 2,200 2,200

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/10/1 1/10/1

บาท งบฯ 2,200 2,200

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/10/1 1/10/1

บาท งบฯ 2,200 2,200

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/15/2 1/15/2

บาท งบฯ 116,600 116,600

   22.6 กิจกรรมการรับ Surveillance visit 
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  
และ ISO 27001:2013 จากผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก

   22.4 กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตาม
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001

   22.5 กิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมในการ
รับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 และ ISO 27001:2013

   22.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
เอกสารคุณภาพ

   22.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินคุณภาพ/การเย่ียมส ารวจภายใน ส าหรับ
ทีมผู้เย่ียมส ารวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015 และ ISO 27001:2013

22. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพ่ือธ ารง
รักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 และ ISO 27001

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ   22.1 กิจกรรมประชุมเร่ืองการประเมินความ
เส่ียงด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 
27001:2013 และ ISO 9001:2015

   21.10 กิจกรรมประชุมมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพฉบับท่ี 4ส าหรับบุคลากรใหม่ 
มาตรฐานส าคัญจ าเป็น /2P Safety

   21.11 กิจกรรมจัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน
คุณภาพ HA

   21.8 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลังการเย่ียมส ารวจ

   21.9 กิจกรรมประชุมการเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบงานท่ีส าคัญ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

เป้าฯ 6/80/6

บาท งบฯ 17,600 -               1,100         1,100         1,100         1,100         -               -               -               6,600         6,600         -               -               

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 4/20/4 1/5/1 1/5/1 1/5/1 1/5/1

บาท งบฯ 4,400 1,100         1,100         1,100         1,100         

เป้าฯ 2/60/2 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 13,200 6,600 6,600
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 231,200               -       37,800       10,000       25,000       37,800       25,000               -       47,800               -       10,000       37,800               - 

คร้ัง/คน/วัน เป้า 2/60/2 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 50,000 25,000       25,000

คร้ัง/คน/วัน เป้า 3/55/3

บาท งบฯ 30,000 10,000       10,000       10,000       

คร้ัง/คน/วัน เป้า 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 10,000 10,000

คร้ัง/คน/วัน เป้า 1/15/1 1/15/1

บาท งบฯ 10,000 10,000

คร้ัง/คน/วัน เป้า 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 10,000 10,000

คร้ัง/คน/วัน เป้า 4/240/8 1/60/2 1/60/2 1/60/2 1/60/2

บาท งบฯ 151,200 37,800 37,800 37,800 37,800
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 120,000 14,000      -                      4,000 4,000        -              4,000        10,000      8,000        60,000      8,000        8,000        -              

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 7/350/7

บาท งบฯ 28,000 4,000         -               4,000         4,000         -               -               -               4,000         4,000         4,000         4,000         -               

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

27. โครงการน้อมน าจิตใจเสริมสายใยเพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งย่ังยืน ประจ าปี
งบประมาณ 2565

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป (งานธุรการ)

   27.1 กิจกรรมน้อมร าลึกเน่ืองในวันล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   25.3 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในสถาน
ประกอบการ

กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์

26. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
สถานสงเคราะห์

กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์

   25.1 กิจกรรม อบรมเตรียมความพร้อมของคน
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมก่อนเข้าสู่สถาน
ประกอบการ

กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์

   25.2 กิจกรรม อภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การดูแลคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติงาน

กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์

24. Effective cross functional team (Online)
กลุ่มงานสังคม

สงเคราะห์

25. โครงการพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานท า กลุ่มงานสังคม

สงเคราะห์

  23.1 ประชุมเสวนาเร่ืองการจัดการความเส่ียง
ของโรงพยาบาลและมาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อ
ความปลอดภัย

  23.2 กิจกรรม RM Day

23.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความ
เส่ียง งานทีมบริหารความเส่ียงสถาบันฯ

ทีมบริหารความ
เส่ียงสถาบันฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/50/1 1/20/1

บาท งบฯ 10,000 10,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 4/160/4

บาท งบฯ 62,000 -               -               -               -               -               4,000         -               4,000         50,000       4,000         -               -               

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

   29.1 ประชุมคณะท างานป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

28. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
สารบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป (งานธุรการ)

29. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป

   27.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป (งานธุรการ)

   27.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

   27.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือน้อมร าลึกถึง
พระกรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

   27.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

   27.2 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ

   27.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเน่ืองในวัน
ส้ินพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/100/1 1/100/1

บาท งบฯ 50,000 50,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 3/60/3

บาท งบฯ 8,000 4,000         -               -               -               -               -               -               -               -               -               4,000         -               

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/20/1 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/40/2 1/20/1

บาท งบฯ 4,000 4,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 3/90/3

บาท งบฯ 12,000 6,000         -               -               -               -               -               -               -               6,000         -               -               -               

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 6,000 6,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/60/2 1/30/1

บาท งบฯ 6,000 6,000

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 200,000 30,000      -              40,000      30,000      -              60,000      20,000      20,000      -              -              -              -              

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 3/150/3 1/50/1 1/50/1 1/50/1

บาท งบฯ 30,000 10,000 10,000 10,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/150/4

บาท งบฯ 70,000 -               -               30,000       -               -               40,000       -               -               -               -               -               -               

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/160/4 1/80/2 1/80/2

บาท งบฯ 70,000 30,000 40,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/40/2
บาท งบฯ -                   

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 3/120/6 1/40/2 1/40/2 1/40/2

บาท งบฯ 50,000 20,000 10,000 20,000

34. โครงการพัฒนาระบบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2565

   33.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

   33.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

32. โครงการบริหารก าลังคนสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์

33. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

   31.1 ประชุมคณะท างาน และวางแนวทางใน
การด าเนินการ

   31.2 ประชุมติดตามและสรุปผลการด าเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป

   30.2 ประชุมติดตามและสรุปผลการลดใช้
พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

31. โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป

30. โครงการพัฒนาแนวทางลดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป

   30.1 ประชุมคณะท างาน และทบทวนมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

   29.3 ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

   29.4 ประชุมสรุปผลการซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

   29.2 ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
(1)  หน่วยงาน   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม

(3)ความสอดคล้องระหว่าง 
โครงการ/กิจกรรม กับ

(4)หน่วยนับ
เป้าฯ/   

งบฯ (5)รวม

(6)เป้าหมาย/จ านวนเงินจ าแนกรายเดือน (7)หน่วยงานท่ี
ปฎิบัติ

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 3/300/3 1/100/1 1/100/1 1/100/1

บาท งบฯ 50,000         -               -               -               20,000       -               10,000       -               20,000       -               -               -               

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/150/2

บาท งบฯ 50,000 20,000 10,000 20,000

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/80/1 1/80/1

บาท งบฯ -                   

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 2/150/4 2/150/4

บาท งบฯ -                   

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/300/1 1/300/1

บาท งบฯ -                   
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ         116,100               -       20,900         5,700               -         5,700         5,700               -         5,700         5,700               -       66,700               - 

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 8/300/10

บาท งบฯ 116,100        -               20,900       5,700         -               5,700         5,700         -               5,700         5,700         -               66,700       -               

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 2/40/2 2/40/2

บาท งบฯ 15,200           15,200       

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 6/180/6 1/30/1 1/30/1 1/30/1 1/30/1 1/30/1 1/30/1

บาท งบฯ 34,200           5,700         5,700         5,700         5,700         5,700         5,700         

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/60/3 1/60/3

บาท งบฯ 66,700           66,700       
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 31,900         1,900        30,000      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 6/110/6
บาท งบฯ          31,900 1,900         30,000       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

คร้ัง/คน/วัน เป้าฯ 1/10/1 1/10/1

บาท งบฯ 1,900 1,900

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 5/100/5 5/100/5

บาท งบฯ 30,000 30,000

กลุ่มงานการเงินและบัญชี 150,000 -              -              -              -              -              -              -              -              150,000    -              -              -              

คร้ัง/ราย/วัน เป้าฯ 1/100/1 1/100/1

บาท งบฯ 150,000         150,000     

   38.2 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
 ประจ าปี 2564

กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

39. วันครบรอบ 51 ปี ก่อต้ังสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ กลุ่มงานการเงิน

และบัญชี

38. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 
2564

กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

   38.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564

กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

   37.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับไป
ไตรมาส 3)

   37.3 สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2565

37. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ   37.1 ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด
สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2564

   35.3 โครงการเกษียณอายุราชการ รอพจิารณางบ

36. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

   35.1 โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
เพ่ือเป็นองค์กรแห่งความสุข

   35.2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามประเพณี รอพจิารณางบ

35. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล


