
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กันยายน 2564



ด ำเนินงำนภำพรวม ดังน้ี

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)   จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 6 หมวด ดังน้ี
     1. ภาพรวม ผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) ด ำเนินกำรได้เป็นไปตำมแผน (คิดเป็นร้อยละ 96.04)

     2. งบบุคลากร ผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) ด ำเนินกำรได้เป็นไปตำมแผน (คิดเป็นร้อยละ 96.77)

     3. งบด าเนินงาน ผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) ด ำเนินกำรได้เป็นไปตำมแผน (คิดเป็นร้อยละ 92.87)

     4. งบลงทุน ผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)  ด ำเนินกำรได้เป็นไปตำมแผน (คิดเป็นร้อยละ 99.75)

     5. งบเงินอุดหนุน ผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) ไม่ได้รับจัดสรร

     6. งบรายจ่ายอ่ืน ผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) ไม่ได้รับจัดสรร

ข้อมูล จำกโปรแกรม B&P ณ  30  กันยำยน 2564

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
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ภาพรวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
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รายงานผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 4 (12 เดือน ระหวางเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คิดเปน % 

โรงพยาบาล/สถาบัน  (20 หนวยงาน) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอ่ืน รวมรายจาย คงเหลือ 
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา 100 100 100 13.18 - 98.84 1.16 

2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย 100 100 94.46 62.64 - 99.26 0.74 

3 สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 100 100 100 100 - 100 - 

4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 98.91 99.57 100 - - 98.50 - 

5 โรงพยาบาลสวนปรุง 100 100 100 - - 100 - 

6 สถาบันราชานุกูล 100 99.90 100 64.76 - 98.47 1.53 

7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร  99.35 97.63 22.68 6.62 - 78.83 21.17 

8 สถาบันกัลยาณราชนครินทร                                          96.77 92.87 99.75 - - 96.04 3.96 

9 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร 100 100 100 - - 100 - 

10 โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครินทร 100 99.91 - - - 89.09 10.91 

11โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร 100 100 100 - 1 100 - 

12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ 100 100 96.36 100 - 99.72 0.28 

13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร 100 100 100 58.06 - 99.35 0.65 

14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร 90.17 100.19 85.61 59.25 - 91.06 8.94 

15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร 87.70 86.29 43.58 - - 82.62 17.38 

16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 104.19 108.77 - 47.30 - 103.99 -3.99 

17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 100 100 100 - - 100 - 

  18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนฯ (อีสาน) 100 99 - 100 - 99.36 0.64 

19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนฯ   (ใต) 100 99.95 100 - - 99.97 0.03 

20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 100 100 100 - - 100 - 
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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.

   8,159,010.00      8,703,800.00    13,778,500.00    8,177,850.00      8,267,285.00    8,228,315.20    8,705,435.00    8,718,775.00    9,322,349.80    10,107,675.00      8,965,545.00      8,329,400.00 

   7,715,739.22    11,293,200.98      7,643,483.43    6,997,451.05    10,785,166.11    8,302,510.65    6,899,816.95    8,669,157.46    7,553,751.90      8,528,881.70    10,158,703.09    10,585,333.15 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 109,463,940.00

รวมผลการใช้จ่าย 105,133,195.69

% ผลการใช้จ่าย 96.04%

งบประมาณคงเหลือ 4,330,744.31

% งบประมาณคงเหลือ 3.96%

   6,723,600.00      6,723,600.00      6,723,600.00    6,723,600.00      6,723,600.00    6,723,600.00    6,723,600.00    6,723,600.00    6,723,600.00      6,723,600.00      6,723,600.00      6,723,600.00 

   6,187,740.00      6,841,510.00      6,637,290.00    6,358,816.77      6,337,210.00    6,373,389.35    6,409,373.67    6,670,174.00    6,506,400.00      6,533,480.00      6,564,818.00      6,657,090.00 

รวมงบประมาณงบบุคลากร 80,683,200.00

รวมผลการใช้จ่าย 78,077,291.79

% ผลการใช้จ่าย 96.77%

งบประมาณคงเหลือ 2,605,908.21

% งบประมาณคงเหลือ 3.23%

   1,435,410.00      1,980,200.00      2,302,900.00    1,454,250.00      1,543,685.00    1,504,715.20    1,981,835.00    1,995,175.00    2,598,749.80      3,384,075.00      2,241,945.00      1,605,800.00 

   1,527,999.22      4,451,690.98      1,006,193.43       638,634.28         699,956.11       937,121.30       490,443.28    1,998,983.46    1,047,351.90      1,995,401.70      3,593,885.09      3,928,243.15 

รวมงบประมาณงบด าเนินงาน 24,028,740.00

รวมผลการใช้จ่าย 22,315,903.90

% ผลการใช้จ่าย 92.87%

งบประมาณคงเหลือ 1,712,836.10

% งบประมาณคงเหลือ 7.13%

                  -                       -        4,752,000.00                   -                       -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                       -   

                  -                       -                       -                     -        3,748,000.00       992,000.00                   -                     -                     -                       -                       -                       -   

รวมงบประมาณงบลงทุน 4,752,000.00

รวมผลการใช้จ่าย 4,740,000.00

% ผลการใช้จ่าย 99.75%

งบประมาณคงเหลือ 12,000.00

% งบประมาณคงเหลือ 0.25%

ข้อมูล ณ วันท่ี: 11 ตุลาคม 2564 

4,752,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

0.00 4,740,000.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 งบลงทุน   

4,752,000.00 0.00 0.00 0.00

-1,267,373.63 959,564.88 3,998,546.04 1,712,836.10

6,985,883.63 2,275,711.69 3,536,778.64 9,517,529.94

122.16% 50.54% 53.79% 131.61%

 งบด าเนินงาน   

5,718,510.00 4,502,650.20 6,575,759.80 7,231,820.00

504,260.00 1,605,643.88 2,190,496.21 2,605,908.21

19,666,540.00 19,069,416.12 19,585,947.67 19,755,388.00

97.50% 94.54% 97.10% 97.94%

 งบบุคลากร   

20,170,800.00 20,170,800.00 20,170,800.00 20,170,800.00

3,988,886.37 2,577,208.76 6,201,042.25 4,330,744.31

26,652,423.63 26,085,127.81 23,122,726.31 29,272,917.94

86.98% 105.72% 86.45% 106.83%

 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   

30,641,310.00 24,673,450.20 26,746,559.80 27,402,620.00

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย รวม

เป้าหมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดือน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

25



 
ตารางที่ 15 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ) 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที่ 5 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
พื้นที่น าร่องในการใช้
เครื่องมือ TDAS 

ครั้ง/คน/วัน
1/35/3
มกราคม 
2563 

100,000.00 ครัง้/คน/วัน  
1/35/3           

29-31 มกราคม 
2563 

100,000.00 0 พัฒนาคุณภาพระบบ บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง/
บคุลากร สาธารณสุขในเขตบริการ
สุขภาพจิตที่5 มีความรู้และทักษะใน
การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะ 
ออทิสซึมในระยะแรกเร่ิมสาหรับเด็ก 
และเพิ่มการ เขา้ถึงบริการได้มากขึ้น 

2. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเดก็
และวัยรุ่น 

"โครงการ     
1 มิถุนายน 

2563" 

60,000.00 "โครงการ            
1 มิถุนายน 2563" 

56,000.00 0 ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็กและวยัรุ่น 

พัฒนาระบบบริการวิกฤตสขุภาพจิตของประเทศไทย 
1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้า
ระวังผู้ที่มีภาวะวกิฤตทาง
จิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

"ครั้ง/ราย
6/60 ตุลาคม 

2562-
มิถุนายน 
2563" 

60,000.00 ครั้ง/ราย  
6/60     

พฤศจิกายน2562
กุมภาพันธ์ ,

มิถุนายน 2563 
 
 
 
 

52,070.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 ความสอดคล้องระหว่างโครงการกบั
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที ่2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่
ต้องการให้เกิด เตรียมมความพร้อม
ญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้ความรู้
ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การ
ดูแลต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา 
เฝ้าระวังอาการก าเริบ  

พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจติเวชทีม่ีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม 
1 กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์การ
คัดกรองและคู่มือการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเส่ียง
สูงต่อการก่อความรุนแรง 
(SMI-V) ส าหรับบุคลากร
สถาบันฯ) 

"คร้ัง/คน/วัน
1/40/1

กุมภาพันธ์ 
2563" 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/40/1            

17 กุมภาพันธ์ 
2563 

16,800.00 0 ความสอดคล้องระหว่างโครงการกบั
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต สิง่ที่
ต้องการให้เกิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนเกณฑ์การคัดกรองและคู่มือ
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเส่ียงสูง
ต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)   

โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจติใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานท า 
1 กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางจิตใจหรอื
พฤติกรรมสู่การมีงานท า 

"ครั้ง/คน/วัน
1/40/1
มกราคม 
2563" 

8,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/40/1            

13มกราคม 2563 

8,000.00 0 เพื่อสร้างระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางสังคมส าหรับคนพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม 

ผลการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบฯ 2564
ปีงบประมาณ 2561 

 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

2 กิจกรรม อบรมและ
สัมมนา แลกเปลีย่นเรียนรู้
การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางจิตใจหรอื
พฤติกรรมสู่การมีงานท า
ระหว่างเครือข่าย 

"ครั้ง/คน/วัน
1/40/1
มกราคม 
2563" 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/40/1             

27มกราคม 2563 

20,000.00 0 เพื่อให้เครอืข่ายผู้ดูแลคนพิการทาง
จติใจหรอืพฤติกรรม ได้แลกเปลี่ยน
การดูแลและการช่วยเหลือคนพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

3.กิจกรรม อบรมและ
ฝึกสอนงานกับผู้ดูแลคน
พิการทางจิตใจ หรือ
พฤติกรรมสู่การมงีานท า 
(Job Coach) 
 
    

"ครั้ง/คน/วัน
1/40/3

กุมภาพันธ์ 
2563" 

52,400.00 
 
 
 
 
 
  

ครั้ง/คน/วัน 
1/40/3           

26-28กุมภาพันธ์ 
2563 

52,400.00 0 "เพื่อให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพ  มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการฝึกทกัษะ
ทางสังคม และการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมให้กับคนพกิารทางจิตใจ
หรือพฤติกรรมและ คนพิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรมได้รับการดูแล
ฟื้นฟู และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น" 

การพัฒนาระบบบริการสขุภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถงึบริการสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที ่5 (การพัฒนาการดแูลเด็กสมาธิสั้น) 
" กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง
และติดตามการด าเนินงาน
รายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 
5 

"คร้ัง/คน/วัน
2/80/2

มีนาคม 2563" 

55,720.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/80/2           

16, 17 มีนาคม 
2563 

55,720.00 0 ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง/ทีมสห 
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ
ท่ี 5 มีทักษะและ มีขีด
ความสามารถในการบริการ เด็ก
และวัยรุ่นใน เขตสุขภาพท่ี 5 โรค
สมาธิส้ัน (ADHD) สามารถ เข้าถึง
บริการเพิ่มมากขึ้น 

พัฒนาสุขภาพจติส าหรบัผู้สูงอายุไทย 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

กิจกรรม โครงการอบรม
ปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ
สมองเสื่อมที่มีปัญหา
พฤติกรรมและจิตใจส าหรับ
ผู้จัดการสุขภาพและผู้ดแูล
ผูสู้งอาย ุ

"ครัง้/คน/วัน
1/30/3

มีนาคม 2563" 

75,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/80/2            

24-26กุมภาพันธ์ 
2563 

66,900.00 0 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันและควบคุมปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอด
ช่วงชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพระบบ บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง/
เพื่อให้บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์มีความรู้ความเข้าใจ 
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ เพื่อ
พัฒนาระบบบริการท่ีสอดคล้อง
ความต้องการบริการจิตเวชสูงอายุ 
 
  

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังวิกฤติการระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เขตสขุภาพที่ 5   
1.ประชุมชี้แจงแผนการ
ด าเนินงานแผนฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เขต
สุขภาพที ่5 (สสจ. 8 จังหวัด 
/ รพศ. รพท.ประจ าจังหวัด) 

ครัง้/คน/วัน      
พฤษภาคม - 

มิถุนายน 
2563 

23,300.00 ครั้ง/คน/วัน  
3/52/3      

25,26,27 
พฤษภาคม 

2563  

13,440.00 0 เป็นการประชุมชี้แจงแผนการ
ด าเนินงานฟื้นฟูจิตใจ หลังวิกฤตการ
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 COVID-19 (Combat 4th 
Wave of COVID-19 Plan : C4) 
เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปลอดภยั
จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ ใน 
จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ
ประจวบคีรีขันธ ์
 
  

2. ประชุมชี้แจงแผนการ
ด าเนินงานแผนฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เขต
สุขภาพที ่5 (สสจ. 8 จังหวัด 
/ รพศ. รพท.ประจ าจังหวัด) 

ครั้ง/คน/วัน      
พฤษภาคม - 

มิถุนายน 
2563 

23,300.00 ครัง้/คน/วัน  
2/43/2              

4, 10 มิถุนายน 
2563  

9,860.00 0   เป็นการประชุมชี้แจงแผนการ
ด าเนินงานฟื้นฟูจิตใจ หลังวิกฤตการ
ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 COVID-19 (Combat 4th 
Wave of COVID-19 Plan : C4) 
เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปลอดภยั



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ ใน 
จ.สุพรรณบุรี และกาญจนบุร ี
  

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที่ 5 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง
ทางใจให้กับประชาชนในเขต
สุขภาพที ่5 “วัคซีนใจ อึด 
ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 3 
พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 
ใช”้ 

ครั้ง/คน/วัน      
มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2563 

130,800.00 ครั้ง/คน/วัน  
2/103/2         

25,26 มิถุนายน 
2563 

37,570.00 0 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปลอดภยั
จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ มี
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 
3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช”้ 
  

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง
ทางใจให้กับประชาชนในเขต
สุขภาพที ่5 “วัคซีนใจ อึด 
ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 3 
พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สรา้ง 2 
ใช”้ 

ครั้ง/คน/วัน      
มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2563 

130,800.00 ครั้ง/คน/วัน   
4/402/4        
1,2,3, 10 

กรกฎาคม 2563 

93,230.00 0 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปลอดภยั
จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได ้มี
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 
3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช”้ 

5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่
มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่ม
ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง บุคลากร
ทางการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพ
ที่ 5 (แนวทางการดูแลจิตใจ) 

ครั้ง/คน/วัน      
มถิุนายน -
สิงหาคม 
2563 

234,390.00 ครั้ง/คน/วัน 
5/380/8        

(17-20,22,23,30, 
31  กรกฎาคม 

2563 

153,405.00 0 เพือ่เป็นการดูแลจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปีย่มด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ มี
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช”้ 
ในกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
บุคลากรสาธารณสุข รวมถึงการ
เยียวยาผู้ที ่

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที่ 5 
6. เยียวยาจิตใจผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่
มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่ม
ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง บุคลากร
ทางการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพ
ที่ 5 (แนวทางการดูแลจิตใจ) 

ครั้ง/คน/วัน      
มิถุนายน -
สิงหาคม 
2563 

234,390.00 ครัง้/คน/วัน  
4/200/4        

3,4,10,11 สิงหาคม 
2563 

80,985.00 0 เส่ียงจากการประเมินใน Mental 
Health Check Up ของกรม
สุขภาพจิต ด าเนินการใน 
 สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ระยอง 

      เพื่อเปน็การดแูลจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ มี
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 
3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช”้ใน
กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ อส
ม. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง และบุคลากร
สาธารณสุข รวมถึงการเยยีวยาผู้ที่
เส่ียงจากการประเมินใน Mental 
Health Check Up ของกรม
สุขภาพจิต ด าเนินการใน ราชบุรี 
นครปฐม กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ ์

1.4.5 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพื้นที่ ในการใช้
เครื่องมือ StB SuD / 
“วคัซีนใจ อึด ฮึด สู้” /
“วัคซีนครอบครัว 3 พลัง” / 
“วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 
ใช”้(รพ.สต./อสม.) 

ครั้ง/คน/วัน      
-สิงหาคม 

2563 

44,720.00 ครั้ง/คน/วัน  
2/100/2        

5 ,21  สิงหาคม 
2563 

44,720.00 0 เพื่อเป็นการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในพื้นที่ ในการใช้เครื่องมือ StB SuD 
/“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้” /“วัคซีน
ครอบครัว 3 พลัง” / “วัคซีนชุมชน 4 
สร้าง 2 ใช”้(รพ.สต./อสม.) 
ด าเนินการใน อ าเภอชะอ า และ
อ าเภอด่านชา้ง 
  



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.4.6 ติดตาม ประเมินผล
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) เขตสุขภาพที ่5 

ครั้ง/คน/วัน      
สิงหาคม 
2563 

4,750.00 ครั้ง/คน/วัน  
1/25/1       

24  สิงหาคม 2563 

4,750.00 0 ประชุมคณะท างาน ติดตาม 
ประเมินผลวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เขตสุขภาพที่ 5 ณ สถาบันกัลยาณฯ์ 
 
 

1.4.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รูปแบบ/แนวทางการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ส าหรับบุคคลครอบครัว 
ชุมชนให้สอดรับกับชีวิตวิถี
ใหม่ (Re-Integrate to 
New Normal) ในชุมชน 

ครั้ง/คน/วัน      
สิงหาคม 
2563 

62,040.00 ครั้ง/คน/วัน  
2/130/3       
26 ,27-28  

สิงหาคม 2563 

62,040.00 0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/แนว
ทางการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ส าหรับบุคคลครอบครัว ชุมชนให้
สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (Re-Integrate 
to New Normal) ในชุมชน 
ด าเนินการใน อ าเภอ ก าแพงแสน 
จ. นครปฐม และ อ าเภอสังชละบุร ี 
จ.กาญจนบุร ี

1.4.8 การเสริมสร้างพลังใจ 
อึด ฮึด สู้ ไปใช้ในการดูแล
สุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

ครั้ง/คน/วัน      
กันยายน  
2563 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน  
1/60/1  

11 กันยายน 2563  

20,000.00 0 การเสรมิสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ไปใช้
ในการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยการใช้ VDO ประกอบการ
สอน ให้กับ อสม. ณ รพ.สต. กระทุ่ม
ล้ม อ.สามพราน จ. นครปฐม 

 
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 16 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณรายจ่ายจากเงินบ ารุง) 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ 
1.1 โครงการพัฒนา
ระบบบริการทางไกลด้าน
จิตเวช telepsychiatry 

“ โครงการ    1 
ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563            

500,000.00 “ โครงการ 1  ตุลาคม 
2562-กันยายน 2563“ 

0 36,200.00 “จ านวนหนว่ยบริการจิตเวชใน
สังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีบริการ 
Telepsychiatryทั้งหมด 13 
แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
Session Call/ Line VDO/ 
Hangout / Skyte / Program 
App OCCA   มีบริการ 
Telepsychiatry ผ่านช่องทาง/
รูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นทีร่ะหวา่งคู่
เครือข่ายรพ.จิตเวชกับเครือขา่ย
บริการสุขภาพ (รพศ. หรือรพท. 
หรือรพช.) 4 ภาคๆละ 1 แห่ง
ผลประเมินความพึงพอใจ         
โดยรวมต่อการบริการ
Telepsychiatry พบว่า รอ้ยละ 
89.79 มีความพึงพอใจโดยรวม
ในระดับมากถึงมากที่สุด“ 

1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการนติิสขุภาพจติสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร ์

1.2.1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการ
พยาบาลนิติจิตเวช 
(หลักสูตร 10 วัน)   

“ ครั้ง/คน/วัน  
1/30/10 

พฤษภาคม 
2563” 

0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจาก COVID -19” 

0 0 - 

1.2.2โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมบ าบัดในผู้ป่วย
นิตจิิตเวช 

" ครั้ง/คน/วัน   
2/60/6         

ก.พ.,มี.ค. 63  

0 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจาก COVID -19 

0 0 - 

1.2.3 ผลิตสื่อชุดความรู้
ด้านนิติสุขภาพจิต 

“ชุด 10 สิงหาคม 
2563” 

0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนือ่งจาก COVID 19 

0 0 - 

1.2.4 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาระบบการประเมิน 
แก้ไขบ าบัดฟื้นฟูนิติจิต

" ครั้ง/คน/วัน   
2/40/2 

กุมภาพันธ์ ,
สิงหาคม 2563     

36,200.00 ครั้ง/คน/วัน   
1/23/1         

21  กุมภาพันธ ์2563          
1/30/1   

28 สิงหาคม2563   

0 33,000.00 ได้แนวทางส าหรับสหวิชาชีพ ใน
การประเมิน แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู
เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่
เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการ



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เวชเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 

ยุติธรรม และสามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

1.3 โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์
1.3.1 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการขับเคลื่อนเพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการโรค
ทางจิตเวชที่ส าคัญ ใน
เขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกบั
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5)   

" ครั้ง/คน/วัน   
1/80/1 ธันวาคม 

2562" 

100,000.00 - 0 100,000.00 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการโรคทางจิตเวชที่ส าคัญ 
ในเขตสุขภาพที่ 5  (โฮนงบ
ประมาณไปศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ด าเนินการ) 

1.3.2 ประชุมบูรณาการ
งานสุขภาพจิตกับงาน
คลินิกหมอครอบบครัว 
(PCC) เขตสุขภาพที ่5 

" ครั้ง/คน/วัน   
1/50/1 มีนาคม 

2563 " 

120,000.00 " ครั้ง/คน/วัน  
1/51/1      

2 มีนาคม 2563 

0 120,000.00 - เป็นการเสริมสร้างพัฒนางาน
สุขภาพจิต โดยบูรณาการงาน
สุขภาพจิตกับระบบงานของ 
PCC.ในแต่ละต าบล ของจังหวัด  
ในเขตสุขภาพที่ 5 โดย 
สอบถามถึงการด าเนินงานด้าน
สุขภาพจิต ปัญหา อุปสรรค 
ความต้องการสนับสนุนจาก
หน่วยงานกรมสุขภาพจิต และมี
การให้ความรูเ้ร่ืองโรคทางจิต
เวช พ.ร.บ. สุขภาพจิต 

1.3.3 .ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนการ
จัดท าแนวทางปฏิบัตกิาร
ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
ส าหรับทีมสหวิชาชีพใน
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

ครั้ง/คน/วัน 
2/50/2 

มกราคม-มีนาคม 
2563" 

15,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/50/213 

 กุมภาพันธ ์2563    
10  มีนาคม 2563 

0 15,000.00 " 1 เป็นการทบทวนและติดตาม
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเภทส าหรับทีมสห
วิชาชีพในสถาบัน  2 เพื่อให้
บุคลากรทีมสหวิชาชพีมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติการดูแล
ผู้ป่วยจิตเภทส าหรับทีมสห
วิชาชีพในสถาบันฯ ได้ตาม
เกณฑ์ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และเกิด
ผลลัพธ์การดูแลตามเปา้หมายที่
ก าหนด  
 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.3.4 ประชุมติดตามผล
การใช้แนวปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
ส าหรับทีมสหวิชาชีพใน
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์  ปรับแผน จาก
เดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน ไปด าเนินการ
เดือนสิงหาคม 
  

" ครั้ง/คน/วัน
2/50/2สิงหาคม 

2563" 

15,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/50/2   

สิงหาคม 2563 

0 15,000.00 เพื่อสรุปผล และการตดิตามผล
การใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
โรคจิตเภทส าหรับทีมสหวิชาชีพ
ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

1.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
1.4.1  การพัฒนา
ศักยภาพผู้ปกครองใน
การปรับพฤตกิรรมเด็ก 
(Parent Management  
Training) 2 รุ่น  ยกเลิก)  
   

" ครั้ง/คน/วัน
2/30/10เมษายน-
กรกฎาคม 2563" 

0 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.4.2. การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยในจิตเวช
เด็กและวัยุรุ่น ปรับแผน 
ยกเลิก 
  

“ ครั้ง/คน/วัน
2/30/2สิงหาคม 

2563” 

0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.4.3. การพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยนอกจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น ปรับแผน 
ยกเลิก 
  

" ครั้ง/คน/วัน
2/20/2กรกฎาคม 
-กันยายน 2563" 

0 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.5 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที่ 5 
1.5.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิต
เวชเด็กและวยัรุ่นเพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สมาธิสั้นในเขตสุขภาพที่ 
5 ปรับแผน ด าเนินการ
เดือนสิงหาคม 2563 

“ ครัง้/คน/วัน 
10/160/10

สิงหาคม 2563” 

0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.5.2 อ าเภอน าร่องเพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สมาธิสั้นแบบบูรณาการ 

" ครัง้/คน/วัน 
1/50/1สิงหาคม 

2563" 

0 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 
 

1.6  โครงการพัฒนาระบบการด าเนินงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกด้วยกฎหมาย 
1.6.1 ประชุมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการใช้ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
(ฉบับใหม่) ส าหรับ
หน่วยงานทั้งในและนอก
ระบบสาธารณสุข เขต
สุขภาพที ่5  (ยกเลิก)   

ครั้ง/คน/วัน 
1/150/1เมษายน 

2563 

0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนือ่งจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.6.2 การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการใช้ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต พ.ศ.2562 
(ฉบับใหม่)  ให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถาบันฯ  

ครั้ง/คน/วัน 
2/60/ 4สิงหาคม 

2563 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/60/4  

สิงหาคม 2563  

0 20,000.00 เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการใช้ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต พ.ศ.2562 (ฉบับ
ใหม่)  ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันฯ 

1.7 การเข้าถึงบริการระบบสขุภาพเพือ่ป้องกันและแก้ไขปญัหาการฆ่าตัวตาย 
1.7.1 ศึกษาวิเคราะห์
สาเหตุการฆ่าตวัตาย 
อ าเภอด่านชา้ง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

" ครัง้/คน/วัน 
1/10/3กุมภาพันธ ์

2563" 

0 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.7.2 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อ
ป้องกันการฆา่ตัวตายเขต
สุขภาพที ่5 

“ ครั้ง/คน/วัน 
1/40/2เมษายน 

2563 “ 

0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.7.3 พัฒนาแนว
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฆ่า
ตัวตายที่รับไว้เป็นผู้ปว่ย
ใน สถาบันกัลยาณ์ฯ 

"คร้ัง/คน/วัน
4/20/4มิถุนายน-
สิงหาคม 2563 " 

 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.8 โครงการการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในสถาบัน 
1.8.1 กิจกรรมศึกษา             
ดูงานการใช้เครื่องมือ 
TMS (Transcranial 
Magnetic 
Stimulation)                  

“ ครั้ง/คน/วัน 
3/45/3 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 “ 

45,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/30/215  

พฤศจิกายน 2562   
24 มกราคม 2563 

0 30,000.00 ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และวิชาการสุขภาพจิตและจิต
เวชเพื่อ กจิกรรมศึกษาดูงาน



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ณ โรงพยาบาลศิริราช 
(ยกเลิก ครั้งที่ 3) 

การใช้เครื่องมือ TMS 
(Transcranial Magnetic 
Stimulation) ให้บุคลากร
สถาบันฯ และยกเลิก ครั้งที่ 3 

1.8.2  โครงการอบรม
ทักษะการรักษาผู้ปว่ย
โรคซึมเศร้า ปรับแผน ฯ 
(ยกเลิก) 

ครัง้/คน/วัน 
2/60/2     
มีนาคม

,พฤษภาคม2563 

0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.9 โครงการกลุ่มบ าบดัผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม 
1.9.1 ประชุมสัมมนา
กลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติด
ร่วมกับผู้ป่วยยาเสพติด 

ครั้ง/คน/วัน 
26/1,040 ตุลาคม 
2562-กันยายน 

2563" 
 

41,600.00  
 

ครั้ง/คน/วัน      
25 /1,000 11,25 ตุลาคม 

8,22 พฤศจิกายน  
13,27 ธันวาคม 62  
10,24 มกราคม 63 

14,28 กุมภาพันธ ์63 
13,27 มีนาคม 63 
10,24 เมษายน 63 

1,15,29 พฤษภาคม 63 
5,19 มิถุนายน 63 

17,21 กรกฎาคม 63 
14,28 สิงหาคม 63 
11,25 กันยายน 63     

0 41,600.00  
 

ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่
ต้องการให้เกิด เตรีมความ
พร้อมญาติในการดูแลบุคลากร
ของสถาบันฯ 
 

1.10โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยสุราและยาเสพติด 
1.10.1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์
ประเมินอาการถอนสุรา 
(CIWA-Ar) ส าหรับ
บุคลากรสถาบันฯ 

ครั้ง/คน/วัน 
1/ 40/1

พฤศจิกายน2562  

0 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.10.2 นิเทศติดตามการ
ใช้เครื่องมือประเมินคัด
กรองและการดูแลผู้ปว่ย
สุราที่รับไว้ในสถาบันฯ  

ครั้ง/คน/วัน     
2/ 50/2    

มีนาคม-เมษายน 
2563 

15,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/25/1    

วันที่ 9 ธันวาคม 2562  

0 5,000.00 เปิดคลินิกใหค าปรึกษาการใช้
กัญชาทางการแพทย ์

1.11 โครงการพัฒนาระบบบริการงานจิตเวชผู้สูงอายุ 
1.11.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วย (CPG) บริการ
ผู้ป่วยสูงอายุ และการใช้
เครื่องมือประเมิน 

ครั้ง/คน/วัน
1/20/2   

มีนาคม 2563 

15,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/20/2   

24 -26 กุมภาพันธ ์2563 

0 15,000.00 พัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้
เครือ่งมือCPG NPI งานบริการ
จิตเวชผู้สูงอาย ุ



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.11.2 ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อน 
(Case Learning) 

ครั้ง/คน/วัน
3/30/3      

มีนาคม ,เมษายน 
,กรกฎาคม2563 

6,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
3/30/3        

มีนาคม ,เมษายน ,
กรกฎาคม2563 

0 6,000.00 เรียนรู้โปรแกรมการกระตุ้นด้าน
ความจ าและฝึกสติในผู้สูงอาย ุ
และการประเมินความสามารถ
ในกระบวนการนิติจิตเวช 

1.11.3 ประชุมประเมินผล
การด าเนินงานเฉพาะทาง
ผู้สูงอาย ุ

ครัง้/คน/วัน
1/50/2    

สิงหาคม 2563 

0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.12 การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ของประเทศไทย 
1.12.1 การสนับสนุน/
ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มี
ภาวะวกิฤตทางจิตใจ ใน
พื้นที่รับผิดชอบ  แก้ไข
เป็น  โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับ
สถานการณ์ COVID 19 

ครั้ง/คน  
6/60        

ตุลาคม 2562-
เมษายน 2563 

50,000.00 ครั้ง/คน/วัน  
 6/79 1/22  

 4 พฤศจิกายน2562   
1/11  3 ธันวาคม 2562 
1/15 9 มกราคม 2563  

1/12  7 กุมภาพันธ ์2563  
1/9  10 มีนาคม 2563   
1/10  9 เมษายน 2563 

0 26,000.00 ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และวิชาการสุขภาพจิตและจิต
เวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรีม
ความพร้อมญาติในการดูแล
ผู้ป่วยโดยให้ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแล
ต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา 
เฝ้าระวังอาการก าเริบ 

1.13 โครงการราชทณัฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
1.13.1 โครงการประชุม
เชงิปฏิบัติการ จัดท า
แนวทางการให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 
ส าหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจ า 

ครั้ง/คน/วัน
1/40/2 

กุมภาพันธ์ 2563  

100,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/44/2  

24-25 กุมภาพันธ์ 2563 

0 87,650.00 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการ
ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิต
เวชส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ ามี
คู่มือแนวทางการให้บริการด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 2.ผู้ต้องขังในเรือนจ าทั่ว
ประเทศสามารถเข้าถึงบริการได้
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป" 

1.13.2. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จัดท า
ระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช ส าหรับ
ผูต้้องขังในเรือนจ าตาม
บริบทของพื้นที ่

กุมภาพันธ์-
สิงหาคม 2563  

0 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.13.3. ผลิตแนวทางการ
ให้บริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช ส าหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า 

ชุด  1,000      
สิงหาคม 2563 

200,000.00 "ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน เพราะสถานการณ์การ
ระบาด Covid-19 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.14 พัฒนาระบบร้านยาเครือข่าย 
1.14.1 โครงการพัฒนา
ระบบร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ (ฝึกอบรมและ
ชี้แจงผู้เกี่ยวขอ้ง) 

ครั้ง/คน/วัน
1/25/1

พฤศจิกายน  
2562 

20,000.00 ครัง้/คน/วัน1/25/1             
11 พฤศจิกายน  2562 

0 13,000.00 เพื่อให้ร้านยาเครือขา่ยสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับ
พัฒนาศักยภาพการบริบาล
เภสัชกรรมจิตเวชจ านวน 8 ร้าน
ยา และเจ้าหนา้ที่  สปสช. มา
ชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
ทะเบียนเป็นร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

1.14.2 การนิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
1.14.2.1 การนิเทศน์
ติดตามร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ คร้ังที่ 1 

ร้าน  8 ร้าน       
เมษายน 2563  

0 ร้าน 8 ร้าน 
 เมษายน 2563 

0 0 นิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข  ครั้งที่ 1 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

1.14.2.2 การนิเทศน์
ติดตามร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ ครั้งที่ 2 

ร้าน 8 ร้าน      
สิงหาคม 2563 

0 ร้าน  8 ร้าน      
สิงหาคม 2563 

0 0 นิเทศน์ตดิตามร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
เพื่อรบัทราบปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข  ครั้งที่ 2 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

1.15 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ผ่านชอ่งทาง Galya Channel สู่ประชาชนและผู้รับบริการ 
  1.15.1 ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน 

ครัง้/คน/วัน
1/45/1  

กรกฎาคม 2563 

9,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/45/1 กรกฎาคม 2563 

0 9,000.00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ช่องทาง Galya Channel สู่
ประชาชนและผู้รับบริการ 

1.16 โครงการพัฒนา
ระบบบริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ SMC 

 ครั้ง/คน/วัน    
10/500/10

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

100,000.00 ครั้ง/คน/วัน   
5/84/5 

12 พฤศจิกายน 2562 
12 ธันวาคม 2562   

20,28 มกราคม 2563 
28 กุมภาพันธ์ 2563 

0 7,860.00 เพื่อการพัฒนาระบบบริการ
คลินิกพิเศษฯ สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ติดตามประเมนิผล
ระบบบริการ เพือ่พัฒนา
แนวทาง ขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.เพื่อลดปัญหาความแออัดใน
การเข้ารับบริการทางการแพทย์
เฉพาะทางในเวลาราชการ  
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทุกด้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
3. ธ ารงค์บุคลากรสาธารณสุขไว้
ในระบบบริการ  
4.เพิ่มความมั่นคงดา้นการเงิน
การคลังให้กับหน่วยบริการ 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

  

1.17โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและการ
สือ่สาร เพื่อการบริการที่
เป็นเลิศ 

ครัง้/คน/วัน  
4/200/8    

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

950,000.00 ครั้ง/คน/วัน   
4/238/8           

16-17 ธันวาคม 2562              
15-16 มกราคม 2563 

19-20 กุมภาพันธ์ 2563 
20-21 กรกฏาคม 2563 

0 950,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการ
สือ่สารบุคลากรสถาบันกัลยาณ์
ฯ เพื่อการบรกิารที่เป็นเลิศ ดังนี้ 
1.สร้างความเชื่อมันและความ
ศรัทธาต่อบุคคลภายนอกที่เข้า
มาติดต่อประสานงานพร้อมทั้ง
สรา้งภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กร2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด 
และภาษากาย และการสื่อสาร
เพื่อโน้มน้าว จูงใจได้อยา่งโดด
เด่น 3.ผู้เช้าอบรมมีทัศนคติที่ดี 
มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ในงานบริการและพัมนา
บุคลิกภาพเพือ่ความส าเร็จของ
ตนและองค์กร 4.ผู้เข้าอบรม
เข้าใจ และสามารถหาหลักใน
การสร้างความสัมพันธ์ และ
สร้างประสบการณ์ที่ดใีห้กับ
ลูกค้าเพื่อไปประยกุต์ใช้ในการ
ท างาน 5.เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญของผู้
บริการที่สนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ 6.เพื่อให้
บุคลากรผู้ให้บริการสว่นหน้าได้
มีบุคลิกภาพภายในแลภายนอก 
และมีความเชื่อมั่น สง่างาม
รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร 
 
 
 

1.18 รณรงค์งานสัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาต ิ

คน/วัน      
100/2

พฤศจิกายน 2562 

35,000.00 ครัง้/คนน/วัน  
307/3        

18-20 พฤศจิกายน 2562 

0 35,000.00 1.  เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีแนวทาง
ในการดูแล รับฟัง และ
ช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีปัญหา
สุขภาพจิตได้ถูกต้อง                                   



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.18.1 โครงการรณรงค์
สัปดาห์สุขภาพจิต
แห่งชาติประจ าปี 2563  

2. เพื่อให้ผู้ร่วมงานพัฒนาความ
เข้มแข็งทางจิตใจลดปัญหาการ
เกิดโรคซึมเศร้า 
 

1.19 การดูแลผู้ป่วยจิตเภท ผ่านtele การหาพื้นที่ คู่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 5  
1.19.1 ประชุมวางแผน
การตรวจรักษาผู้ป่วยจิต
เภทผ่าน ระบบ
telepsychiatry ส าหรับ 
รพท. รพช. ในเขต
สุขภาพที ่5 

ครั้ง/คน/วัน
2/40/2   

ธันวาคม 2562 

10,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/16/1  

13 ธันวาคม 2562 
 

0 5,000.00 - ประชุมเครือข่าย รพช. รพ.
สามพราน เพื่อวางแผนการ
ตรวจผู้ป่วยจิตเวช ผา่น ระบบ 
telepsychiatry เพื่อให้ผู้ป่วย
เร้ือรัง ผ่านการตรวจโดย
จิตแพทย ์โดยไม่ต้องเดินทางมา
รับบริการ เพื่อ ลดแออัด                   
ลดรอคอย  

1.20 โครงการสือ่สาร
และประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาระบบบริการ
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ประจ าปี
งบประมาณ 2563" 

ครั้ง/คน/วัน
2/100/2  

ธันวาคม 2562,
กรกฎาคม 2563 

24,400.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/50/1 ธันวาคม 2562 

0 12,200.00 1. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ 
และประชาชนได้รับทราบการ
พัฒนาระบบบริการสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมถึง
รับทราบทิศทางในการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ 
2. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ 
และประชาชนสามารถเขา้ถึง
การให้บริการของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
3. เพื่อการพัฒนาระบบบริการ
ของสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  

ภารกิจการพยาบาล   
2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชส าหรับบุคลากร 

 ครัง้/คน/วัน   
3/30/12 

มกราคม,มีนาคม 
,เมษายน 2563  

120,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
 2/30/8 

28-31 มกราคม 2563 
17-20 มีนาคม 2563  

0 80,000.00   - เป็นการให้ความรู ้ความ
เขา้ใจ และทกัษะในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชแก่ผู้ชว่ยเหลือคนไข ้
เพื่อน าไปประยกุต์ใช้กับผู้ปว่ย
จิตเวชได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
และเสนอให้มีการจัดเป็นประจ า
ทุกป ี



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

3. โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้ปว่ยใน 

 ครั้ง/คน/วัน   
24/1440 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

   60,000.00   ครัง้/คน/วัน   
24/1440 

10,24ตุลาคม  
7,21พฤศจิกายน ,12,26 

ธันวาคม 2562 9,23 
มกราคม ,6,20 กุมภาพันธ ์ 

5,19 มีนาคม 2,23 
เมษายน 7,21 พฤษภาคม 

11,25 มิถุนายน9,21 
กรกฎาคม 6,20 สิงหาคม

3,17กันยายน 2563   

0    60,000.00   เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้าน
การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยจืตเวช
และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รบั
การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ 

4 โครงการเสรมิสร้าง
สุขภาพจิตผู้ป่วยตามวัน
ส าคัญ สัปดาหว์ัน
พยาบาลแห่งชาติและวัน
ทันตสาธารณสุข 

 ครั้ง/คน/วัน   
 1/500/3 

ตุลาคม 2563  

 20,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
 1/500/3 

ตุลาคม 2563  

0  17,500.00   - เป็นการให้ความรู ้ความ
เข้าใจ กับผู้มาใช้บริการและเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้กบัผู้ป่วยจิต
เวชได้อย่างมีประสิทธภิาพ มี
การจัดกิจกรรมประจ าทกุป ี

5. โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพบุคลากร    

 ครั้ง/คน/วัน   
 1/120/1 

กรกฎาคม 2563  

50,000.00   ครัง้/คน/วัน   
 1/180/1 

14 กรกฎาคม 2563  

0    39,600.00  เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้หา่งไกล
โรคซึมเศร้า ลดความเครียด   มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบ าบัด
ผู้ป่วยจิตเวชส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ 

 ครั้ง/คน/วัน   
 1/30/2 

กุมภาพันธ์ 2563  

      
45,000.00  

 ครั้ง/คน/วัน   
 1/30/2 

4-5 กุมภาพันธ ์2563  

0  22,500.00   - เป็นการให้ความรู ้ความ
เข้าใจ และทกัษะในการสร้าง
สัมพันธภาพเพื่อการบ าบัด จิต
บ าบัดรายบุคคล และกลุ่มบ าบัด
ในผู้ป่วยจิตเวชแก่พยาบาล
วิชาชีพที่มาปฏิบัติงานใหม ่เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้กบัผู้ป่วยจิเวช
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แลเสนอ
ให้มีการจัดเป็นประจ าทุกป ี

7. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

 ครั้ง/คน/วัน   
 3/80/5 

มกราคม-กันยายน 
2563  

350,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
 1/20/2 

มีนาคม 2563  

0 25,000.00  กิจกรรมชมรมจริยธรรม 
สถาบันกัลยาณ์ฯ เพื่อให้
บุคลากรได้ร่วมท ากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
เพื่อน าไปปฏิบัติเพิ่มเติม  

8 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อในสถาบันฯ 

 ครั้ง/คน/วัน   
 5/100/5 

มีนาคม-กันยายน 
2563  

   55,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
 1/20/1 

มกราคม2563  

0 15,000.00   - เป็นการให้ความรู ้ความ
เข้าใจ และการเฝ้าระวังการติด
เช้ือในสถาบันฯ กับเจา้หน้าที ่
และผู้ป่วยจิตเวชได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ   



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

9.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยจติเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน 
9.1 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวช
ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

 ครั้ง/คน/วัน   
ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

50,400.00  ครั้ง/คน/วัน   
2/62/2   

8,21 ตุลาคม 2562 
2/60/2    

5,20 พฤศจิกายน 2562 
2/63/2    

 4,17ธันวาคม 2562 
2/6 2/2   

7,20 มกราคม 2563 
2/62/2     

4,18 กุมภาพันธ์ 2563 
   5/10/5  

3,7,8,15,28 เมษายน 
2/60/2   

1,15 กันยายน 2563  

0 29,400.00  ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่
ต้องการให้เกิด เตรียมความ
พร้อมญาติในการดูแลผู้ปว่ยโดย
ให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรค
ทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง 
อาการขา้งเคียงจากยา เฝ้าระวัง
อาการก าเริบ  

9.2 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมครอบครวัและ
ชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

 ครั้ง/คน/วัน   
ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

50,400.00  ครั้ง/คน/วัน 
  5 /19 /5  

4,8,10,18,31ตุลาคม 62 
6/18/612,  20,21,22,25

พฤศจิกายน 62 
4/12/4 3,12,18,27 
ธันวาคม 62  8/24/8  

(9,17,20,22,23,27,28,29 
มกราคม 63              

8/12/8 
(3,4,6,7,8,11,12,24 

กุมภาพันธ ์

0 45,000.00  ความสอดคล้องระหว่าโครงการ
กับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที ่2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และวิชาการสุขภาพจิตและจิต
เวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรียม
ความพร้อมญาต ิครอบครัว 
ชุมชน ในการดูแลผูป้่วยจิตเวช 
โดยให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
โรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง 
อาการขา้งเคียงจากยา เฝ้าระวัง
อาการก าเริบ การส่งต่อ 

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์
10.โครงการกลุ่มบ าบัด
ผู้ป่วยสารเสพติดแบบ
ครอบครัวมีส่วนร่วม 
ปรับแผน43,200 

  0 ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -18 

0 0 - 

11 โครงการประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพื่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะโรค/
กลุ่มวัย (ยกเลิก) 

  0 ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

ภารกิจเครือข่าย 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

12. โครงการพัฒนาคณุภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสุขภาพจติในเขตสุขภาพที่ 5 
  12.1 การสนับสนุน
ระบบบริการและวิชาการ 
เขตสุขภาพที่ 5 

ครั้ง  (12 ) 
ตุลาคม 2562 -
กันยายน 2563 

42,000.00   ครั้ง  (9 )  28ตุลาคม ,28 
พฤศจิกายน  23 ธันวาคม 
2562  ,20 มกราคม , 28 
กุมภาพันธ์ ,30 มีนาคม 

29 เมษายน,14พฤษภาคม  
30 กันยายน 2563  

0 28,280.00  ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
หน่วยงาน ส. กัลยาณ์ราช
นครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที ่
5  ณ สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ จ านวน 9 ครั้ง    

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจ าป ี2562 ในเขต5 

ครั้ง/คน/วัน 
 16/48/34 

ม.ค. -ส.ค. 2563 

164,000.00  -  0  0 - 

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจ าป ี2562 ในเขต
สุขภาพที ่5  ครั้งที ่1 

ครั้ง/คน/วัน 
  3/9/6 

มกราคม -
สิงหาคม 2563 

41,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
4/12/12  

(8-10,15-17,21-23, 
28-30 มกราคม 2563  

0 41,000.00   - เป็นคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที ่
1/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวชในเขต
สุขภาพที ่5 กาญจนบุรี  
เพชรบุร ีประจวบสมุทรสงคราม 

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจ าป ี2562 ในเขต
สุขภาพที ่5 ครั้งที่ 2 

ครั้ง/คน/วัน 
 4/12/9 

มกราคม -
สิงหาคม 2563 

41,000.00   ครั้ง/คน/วัน       
4/18/12  

(5-7,12-14,19-21, 
25-27 กุมภาพันธ์ 2563) 

0 41,000.00   - เป็นคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการสขุภาพจิตและจิตเวช 
เป็นตวัแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที ่
1/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวชในเขต5    
จ. ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 
และสมุทรสาคร 

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจ าป ี2562 ในเขต
สุขภาพที ่5 ครั้งที่ 3 

ครั้ง/คน/วัน 
3/9/6 

มกราคม -
สิงหาคม 2563 

41,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
4/20/4  

(8,17,24,29 มิถุนายน 
2563) 

0 4,800.00   - เป็นคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที ่
2/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวชในเขต 5 
นครปฐม สมุทรสาครกาญจนบุรี 
และเพชรบุร ี

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง

ครัง้/คน/วัน 
 1/3/2 

41,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
4/20/4  

0   4,800.00   - เป็นคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ประจ าป ี2562 ในเขต
สุขภาพที ่5 คร้ังที่ 4 

มกราคม -
สิงหาคม 2563 

8,15,22,29 กรกฎาคม 
2563 

เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที ่
2/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช เขต
สุขภาพที ่5 สุพรรณบุร/ีราชบุรี
สมทุรสงคราม/ประจวบ 

12.3.1  การพัฒนา
ศักยภาพ แพทย ์เภสัชกร 
เขตสุขภาพที่ 5 ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคทาง            
จิตเวชและการใช้ยาทาง
จิตเวช 

ครั้ง/คน/วัน       
1/80/1 

มกราคม 2563  

200,000.00  ครั้ง/คน/วัน   
1/97/1  

31 มกราคม 2563 

0 120,000.00   การพัฒนาบุคลากร แพทย์
ทั่วไป เภสัชกร พยาบาล และ 
เภสัชกรเครอืข่ายร้านยา 
เกี่ยวกบัโรคทางจิตเวช การ
วินิจฉยั และการใช้ยาทางจิตเวช 
ของเขตสุขภาพที ่5 

12.3.2  ประชุมบูรณา
การงานสุขภาพจิตกบั
งานคลินิกหมอ
ครอบบครัว (PCC) เขต
สุขภาพที ่5 

ครั้ง/คน/วัน       
1/80/1 

มีนาคม 2563 

120,000.00    ครั้ง/คน/วัน   
1  /51 /1   

2 มีนาคม 2563 

0 120,000.00   - เป็นการเสริมสร้างพัฒนางาน
สุขภาพจิต โดยบูรณาการงาน
สุขภาพจิตกับระบบงานของ 
PCC.ในแต่ละต าบล ของจังหวัด  
ในเขตสุขภาพที่ 5 โดย 
สอบถามถึงการด าเนินงานด้าน
สุขภาพจิต ปัญหา อุปสรรค 
ความต้องการสนับสนุนจาก
หน่วยงานกรมสุขภาพจิต และมี
การให้ความรู้เรือ่งโรคทาง           
จิตเวช พ.ร.บ. สุขภาพจิต 

พัฒนาคุณภาพ 
13. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธ ารงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
13.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะ 

ครั้ง/คน/วัน  
2/50/2  

พฤศจิกายน 2562 

22,000.00   ครั้ง/คน/วัน  
2/56/2  

25-26พฤศจิกายน 2562  

 0 22,000.00  เพื่อให้แต่ละทีม/หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะของ
สรพ.  และสามารถบูรณาการ
งานพัฒนากับงานประจ าได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

13.2 ประชุมมาตรฐาน 
HA และมาตรฐาน ISO 
ส าหรับบุคลากรใหม ่

ครั้ง/คน/วัน  
1/50/1  

ธันวาคม 2562 

11,000.00   ครั้ง/คน/วัน  
1/51/1  

19 ธันวาคม 2562  

 0 11,000.00  เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ที่
เปน็มาตรฐานเดียวกัน เขา้ใจ
เร่ืองราวขององค์กรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันสามารถ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
อันจะส่งผลให้บุคลากรใหม่
ปฏิบัติงานได้อย่างมี



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่ือมั่นใน
บริการที่มีคุณภาพขององค์กร 

13.3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้าง
นวัตกรรมและR2R ใน
หน่วยงาน ปรับแผน 
22,000 บาท (ยกเลิก)  

- 0 ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

13.4 จัดท าโปสเตอร์
น าเสนอผลงานคุณภาพ 
HA ปรับแผน 21,400 
(ยกเลิก)  

 - 0 ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

13.5 สัมมนาการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลและน า
ผลงานคุณภาพ ปรับแผน 
103,200 (ยกเลิก)  

 - 0 ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนือ่งจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

13.6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ส าหรับหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต : 
PMQA-M-F (ยกเลิก
งบประมาณใช้กับ  
13.5 สัมมนาการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลและน า
ผลงานคุณภาพ)  

 - 0 ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนือ่งจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

13.8  ประชุมติดตามการ
พัฒนาคุณภาพของทีม
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

 ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

มีนาคม- สิงหาคม 
2563  

   ครั้ง/คน/วัน 
1/32/1 

24 สิงหาคม 2563  

0   6,600  เพื่อการเตรียมรบัเยี่ยมส ารวจ
จากสรพ.และสมาคมเภสัชกร
โรงพยาบาล รายงานผลการ
ติดตามตัวชี้วัดมาตรฐานส าคัญ
และจ าเป็น 9 ข้อ 

13.9ประชุมเชิงปฏิบัติ   
การการเขยีนรายงาน
ประเมินตนเอง SA2019 

ครั้ง/คน/วัน 
3/150/6 

มิ.ย.-ส.ค. 2563 

66,000.00   ครั้ง/คน/วัน 
3/159/6 

  

0 66,000.00  เพือ่ให้บุคลากรของสถาบันฯน า
ความรู้มาพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน/ทีม และรว่มกัน



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

- -  ครั้ง/คน/วัน 
1/52/2 

17,18 มิถุนายน2563  

0 22,000.00  ออกแบบระบบงานที่เหมาะสม 
มีการประสานเช่ือมโยงกัน 
ระหว่างระบบตา่งๆ 

- -  ครั้ง/คน/วัน 
1/55/2 

16-17 กรกฎาคม 2563  

0 22,000.00  เพื่อหาโอกาสพัฒนา ติดตาม
ความก้าวหนา้/ระดับการพัฒนา
เพื่อการเรียนรูท้บทวน
ใคร่ครวญ การท างานและการ
พัฒนาที่ผ่านมาภายในทีม และ
ผู้บริหาร 

- -  ครั้ง/คน/วัน 
1/55/2 

4-5 สิงหาคม 2563  

0 22,000.00  เพื่อสื่อสารและท าความเข้าใจ
ผลการพัฒนาคุณภาพ ขององ์
กร ท าให้เห็นประเดน็ส าคัญ 
เห็นภาพรวมความเชื่อมโยง 
เห็นผลลัพธ์ ร่วมกันเรียนรู้จุด
แข็งและโอกาสพัฒนาและ
วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

14.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธ ารงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 
14.1) ประชุมเร่ืองการ
ประเมินความเส่ียงด้าน
ข้อมูลสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO 

ครั้ง/คน/วัน  
1/50/2  

พฤศจิกายน 2562 

22,000.00  ครัง้/คน/วัน  
1/71/2  

14-15 พฤศจิกายน 2562 

0 22,000.00  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการ
จัดการความเส่ียงตามมาตราฐาน 
ISO ของหนว่ยงาน/องค์กร 

14.2) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
เอกสารคุณภาพ 

ครั้ง/คน/วัน  
1/50/2  

ตุลาคม  2562 

22,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/65/2 

30-31ตุลาคม 2562 

0 22,000.00  เพื่อให้บุคลากรปฏบิัติงานใน
แนวเดียวกันจึงจัดหีก้ารทบทวน
เอกสารคุณภาพ คู่มือ ระเบียบ
ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แนวทางต่าง ๆ
ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

14.3) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินคุณภาพ/การ
เยี่ยมส ารวจภายใน
ส าหรับทีมผู้เยี่ยมส ารวจ
ภายในสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ตามระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001และISO27001 

ครั้ง/คน/วัน  
1/50/2  

ธันวาคม  2562 

   22,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/51/2  

3-4 ธันวาคม  2562 

0 22,000.00  เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคจาก
การเยี่ยมส ารวจครั้งที่ผ่านมา
และเพื่อให้ทีมผู้เยี่ยมส ารวจ
ร่วมกันจัดท าแนวทางการเยี่ยม
ส ารวจภายในพร้อมจัดท า
แผนการเยี่ยมส ารวจภายในตาม
มาตรฐาน ISO9001และ
ISO27001 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

14.4 ประชุมการเตรียม
ความพร้อมในการรับ 
Surveillance visit   
ตามมาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 27001    

ครัง้/คน/วัน  
1/50/ 1 

มกราคม 2563 

11,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/50/ 1 

มกราคม 2563 

0 11,000.00  ประชุมการเตรียมความพร้อม
ในการรับ Surveillance visit   
ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ 
ISO 27001    

14.5 กิจกรรมการรับ 
Surveillance visit 
ระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 27001 จาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ครั้ง/คน/วัน  
1/239/2 

มกราคม 2563 

213,000.00   ครั้ง/คน/วัน  
1/266/2 

21-22 มกราคม 2563  

0 213,000.00  เพือ่รักษาระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ 
ISO 27001จากผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก 

15.  โครงการ พัฒนาประสิทธภิาพระบบบริหารความเสี่ยง (ขอปรบักิจกรรม /เพื่อรองรับงานทีมบริหารจดัการความเสี่ยงสถาบันฯ) 
15.1 กิจกรรมทบทวน
วิเคราะห์ความเส่ียง
โดยสหวิชาชีพ 

 ครั้ง/คน/วัน 
1/70/1 

สิงหาคม 2563  

30,800.00   ครั้ง/คน/วัน 
1/70/1 

13-14 สิงหาคม 2563  

0 30,800.00  ผู้เข้าร่วม มีความรู้เพิ่มขึ้น และ
สามาถ ทบทวนวิเคราะห์ความ
เส่ียงของหน่วยงาน ทีม  

15.2  กิจกรรม RM  
round   

 หน่วยงาน 
30 

ตุลาคม62-
กันยายน 2563  

  7,000.00   หน่วยงาน 
30 ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563  

0    7,000.00  เพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารความ
เส่ียง และรับทราบปัญหา
อุปสรรคของหน่วยงาน  

15.3 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารความเส่ียง 
กิจกรรมให้ข้อมูลเรียนรู้
ระบบความเส่ียงบุคลากร
เสี่ยงบุคลากรสถาบันฯ 

ครั้ง/คน/วัน 
1/50/1 

มีนาคม 2563 

22,000.00  ครัง้/คน/วัน 
1/50/1 

9 มีนาคม 2563  

0 22,000.00  เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ 
ระบบบริหารความเสี่ยงให้
บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

15.4  กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการค้นหา        
อุบัตการณ์ความเส่ียง
และนวตกรรมความเส่ียง 
(RM  Day) แก้ไขเป็น 
โครงการรับเยี่ยมส ารวจ
องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

 ครัง้/คน/วัน 
1/62/1 

กันยายน 2563  

25,000.00   ครั้ง/คน/วัน 
1/62/1 

29 กันยายน 2563  

0   25,000.00  เพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาระบบยา  
รับการเยี่ยมส ารวจองค์กรเภสัช
กรรมโรงพยาบาลเพือ่
เตรียมพร้อมรับก่อนการ 
Reaccreditation ครั้งที่ 5 
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและ
การรับรองคุณภาพของสถาบัน
กัลยาณ์เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 
และสามารถบรรลุวัตถปุระสงค์
ตามที่ก าหนดไว ้

กลุ่มงานจิตวิทยา 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

16 โครงการพัฒนาระบบ
นัดบริการจิตวิทยา
ออนไลน์ 

ครั้ง/คน/วัน 
3/13/3 

ธันวาคม 2562 

30,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
2/26/2 

0 14,720.00  ก าหนดประเดน็การพัฒนา
ระบบนัดบริการทางจิตวิทยานัด
ออนไลนไ์ด ้

16.1  กิจกรรมการ
พัฒนาโปรแกรมนัด
บริการจิตวิทยาออนไลน์ 

  ครั้ง/คน/วัน 
1/13/1 

22 พฤศจิกายน 2562 

0    8,260.00  ท าการพัฒนาระบบนัดบริการ
จิตวิทยานัดออนไลน์ และคู่มือ
การให้บริการตามระบบนัด
ออนไลน ์

  ครัง้/คน/วัน 
1/13/1 (7ก.พ.63) 

0 6,460.00  ทดลองใช้และน าผลการพัฒนา
มาปรับปรุง 

17 โครงการพัฒนา
บริการสุขภาพจิตด้วยชุด
จ าลองสถานการณ์และ
ประสบการณ์เสมือนจริง
แบบเรยีลไทม์ 

- 0 “ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

18 โครงการอบรม
ปฏิบัติการท าจิตบ าบัด
ตามแนวการยอมรับและ
สร้างความมุ่งมั่น 
(Acceptance and 
Coommitment 
Therapy : ACT) 

ครั้ง/คน/วัน 
6/240/6 

มีนาคม-กันยายน 
2563 

290,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
3/126/5 

0 0 - 

- 0 ครัง้/คน/วัน 
1/50/3 

18-20 ธันวาคม 2562  

0 84,400.00  นักจิตวิทยามีองค์ความรู้เรื่องจิต
บ าบัดแนวคิดการยอมรับและ
มุ่งมั่นมากขึ้นกวา่กอ่นอบรม
ร้อยละ 91 

- 0 ครั้ง/คน/วัน 
1/45/1 

17 กุมภาพันธ์ 2563 

0 24,750.00  นักจิตวิทยามีทักษะการท าจิต
บ าบัดแนวคิดการยอมรับและ
มุ่งมั่นมากขึ้นกวา่กอ่นอบรม
ร้อยละ 82 

- 0 ครั้ง/คน/วัน 
1/31/1 

9 มีนาคม 2563 

0 20,910.00  - 

19 โครงการอบรม
ปฏิบัติการประเมินการ
แกล้งป่วยทางจิตปรับ
แผน30,000  (ยกเลิก) 

- 0 ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 

  

- 

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
20.โครงการกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญส าหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563 
20.1กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทงส าหรับผุ้รับ
บริการสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ ปี 2562 

ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

พฤศจิกายน 2562 

20,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

11 พฤศจิกายน 2562 

 0 19,800.00  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชเฉพาะทางและทักษะทาง
สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณวีัน



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ส าคัญของไทย  
1.ผู้รับบริการและบุคลากรได้
เข้ารว่มกิจกรรมตรงตาม
วัตถุประสงค์  2.ผู้รับบริการ
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย  จิตใจอารม์และสังคม 
3.ผู้รบับริการและบุคลากรได้
พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต
และทักษะทางสังคมผ่าน
กิจกรรมประเพณีวันส าคัญ          
ของไทย  

20.2กิจกรรมกีฬาสีและ
งานปีใหม่ส าหรับ
ผู้รับบริการสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 
2563 

ครั้ง/คน/วัน 
1/60/1 

มกราคม 2563 

40,000.00   ครั้ง/คน/วัน 
1/60/1 

14 มกราคม 2563  

0  38,600.00  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชเฉพาะทางและทักษะทาง
สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณีวัน
ส าคัญของไทย 1.ผู้รับบริการ
และบุคลากรได้เข้าร่วมกจิกรรม
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2.ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจ
อารมแ์ละสังคม 
3.ผู้รับบริการและบุคลากรได้
พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต
และทักษะทางสังคม ผ่าน
กิจกรรมประเพณีวันส าคัญ           
ของไทย  

20.3 กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ส าหรับ
ผู้รับบริการสถาบัน
กัลยาณ์ฯ ป ี2563 ปรับ
แผน 20,000 (ยกเลิก) 

 

 -  0 ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0   0 - 

20.4  กิจกรรมสาน
สายใยรัก ครั้งที่ 15 : 
กิจกรรมวันแม่ส าหรับ
ผู้รับบริการสถาบัน
กัลยาณ์ฯ ป ี2563 

ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

สิงหาคม 2563 

20,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/32/1 

สิงหาคม 2563 

 0 19,800.00  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและ           
จิตเวชเฉพาะทางและทักษะทาง
สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณี         
วันส าคัญของไทย  
1.ผู้รับบริการและบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรมตรงตาม



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 2.ผูร้ับบริการ
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย  จิตใจอารม์และสังคม 
3.ผู้รบับริการและบุคลากรได้
พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต
และทักษะทางสังคม ผ่าน
กิจกรรมประเพณีวันส าคัญของ
ไทย  

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
21 โครงการแผ่นพับ
ส าหรับผู้ป่วยจิตเวชที่จะ
ขอมีบัตรผู้พิการทางจิต 

2/20/2ครั้ง/คน/
วัน,100 แผ่น 

มกราคม -มีนาคม
2563 

  10,000.00   2/20/2ครั้ง/คน/วัน,100 
แผ่น 

24มกราคม , 
16 มีนาคม 2563  

 0   9,970.00  แผ่นพับส าหรับผู้ปว่ยจิตเวชที่
จะขอมีบัตรผู้พกิารทางจิตเพื่อ
แจกจา่ยในส่วน OPD เฉพาะ
ผูป้่วยจิตเวชที่ได้รับการประเมิน
ว่าอยู่ในเกณฑ์จะได้รับบัตร            
ผู้พิการ 

22 โครงการ 
Transformative 
Learning ส าหรับนัก
สังคมสงเคราะห์ในเขต
สุขภาพที ่5 ปรับแผน
50,000  (ยกเลิก) 

ครั้ง/คน/วัน 
1/50/3 

กุมภาพันธ์ 2563 

300,000.00  ครัง้/คน/วัน 
1/50/3 

17-19 กุมภาพันธ์ 2563 

 0 300,000.00  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
และแรงบันดาลใจในการท างาน
กับผู้ป่วยจิตเวช -เพื่อพัฒนา
ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการดา้นสุขภาพจิต 
-เพื่อเสริมพลังอ านาจในการ
ดูแลตนเองของผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ 

23 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติ Psychodrama 
Therapy ส าหรับทีมสห
วิชาชีพ นักสังคม
สงเคราะห์ในเขต 5 

ครั้ง/คน/วัน 
1/35/5 

มีนาคม 2563 

400,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/35/5 

9-13 มีนาคม 2563 

 0 400,000.00  เพือ่ฝึกทักษะส าหรับการท ากลุ่ม
บ าบัดโดยละครบ าบัด ในการ
แก้ไขบ าบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิต 
-เพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ละ
พัฒนาตนเองของทีมสหวิชาชีพ 

24  โครงการพัฒนา
เครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย           
จิตเวชในสถาน
สงเคราะห์ 

ครั้ง/คน/วัน 
6/180/6 

พฤศจิกายน 
2562-สิงหาคม 

2563 

 112,500.00   ครั้ง/คน/วัน 
6/180/6 

25-26 พฤศจิกายน 2562  
2-3 มีนาคม 2563 

20 -21 กรกฎาคม 2563  

  112,500.00  เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย          
จิตเวชที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ให้ได้รับกิจกรรมการฟื้นฟูที่
เหมาะสมกับศักยภาพเดิมที่มีอยู ่ 
และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชทีถู่ก
ส่งไปอยู่ในความดูแลของสถาน
สงเคราะห์ ได้รับการ
บ าบัดรักษาอยา่งต่อเนื่อง   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

25.โครงการน้อมน าจิตใจเสริมสายใยเพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
25.1 กิจกรรมน้อมร าลึก 
ศาสตร์ของพระราชา 
พัฒนาจิตส านึกบริการ 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

ตุลาคม 2562 

 10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/75/1 

11 ตุลาคม 2562 

0   9,800.00  1. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบันฯ 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจิตส านึก ความรัก ความสามัคคี 
ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
สามารถปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีได้ 2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่
สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้า
ร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อใน
การรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารชนได้ 
ตามวัตถุประสงค์3.ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่สถาบันฯมีจิตส านกึใน
การให้บริการผู้ปว่ยอยา่งมี
คุณธรรม  

25.2 กิจกรรมรวมพลัง
ยึดมั่นในความดี ตาม    
รอยพระบารมี เพื่อชวีีที่
เป็นสุข 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

ธันวาคม 2562 

10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/75/1 

4 ธันวาคม 2562 

0     9,800.00  1. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจิตส านึกความรกัความสามัคคี 
ต่อชาติศาสน์กษัตริยแ์ละสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้  
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถเปน็สื่อในการรณรงค์
เผยแพร่กิจกรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารชนได้ ตาม
วัตถุประสงค์3.ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สถาบัน มีจิตส านึกใน
การให้บริการผู้ปว่ยดว้ยคุณธรรม  

25.3 กิจกรรมเรียงร้อย
ดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

มิถุนายน 2563 

  10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/36/1 

2 มิถุนายน 2563 

0   5,040.00  1.ข้าราชการ เจา้หน้าที่สถาบัน 
และประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ มีจิตส านึก ความรัก 
ความสามัคคี ต่อชาต ิศาสน์ 
กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีได ้ 
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน
และประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ
รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารชน



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ได้ ตามวัตถุประสงค์ 
3. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน
มีจิตส านึกในการใหบ้ริการ
ผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม  

25.4 กิจกรรมเทิดไท้
บารมี สดุดอีงค์ราชัน 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

กรกฎาคม 2563 

10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/40/1 

24 กรกฎาคม 2563 

0     5,600.00  1.ข้าราชการ เจา้หน้าที่สถาบัน
และประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ มีจิตส านึก ความรัก 
ความสามัคคี ต่อชาต ิศาสน์ 
กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีได ้ 
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน
และประชาชน ที่เข้ารว่ม
โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ
รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารชน
ได้ ตามวัตถุประสงค์ 
3. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน
มีจิตส านึกในการใหบ้ริการ
ผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม  

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ 
25.5  กิจกรรมร้อย
ดวงใจ สืบสานพระราช
ปณิธานแม่ของแผ่นดิน 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

สิงหาคม 2563 

10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/40/1 

11 สิงหาคม 2563 

0 5,600.00  1.ข้าราชการ เจา้หน้าที่สถาบัน 
และประชาชนที่เข้ารว่ม
โครงการ มีจิตส านึก ความรัก 
ความสามัคคี ต่อชาต ิศาสน์ 
กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน
เปน็แบบอยา่งที่ดีได ้ 
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน 
และประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ
รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารชน
ได้ ตามวัตถุประสงค์ 
3.ข้าราชการ เจา้หน้าที่สถาบัน 
มีจิตส านึกในการใหบ้ริการ
ผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม 

26. โครงการพัฒนา
แนวทางลดการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครั้ง/คน/วัน  
1/60/1  

กรกฎาคม 2563 

20,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/20/1 

28 กันยายน 2563 

0 0 ได้จัดประชุมคณะท างาน
ควบคุมก ากับการใช้พลังงาน 
สถาบันฯเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2563 และได้แจ้งเวียนประกาศ



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

มาตรการและแนวทางการ
ประหยัดพลังงาน ประจ าป ี
2563-2564 

27. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสารบรรณ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

ครั้ง/คน/วัน  
1/60/1  

กรกฎาคม 2563 

20,000.00  ไม่ได้ด าเนินการ  0 0 ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (ฉบับปรับแผนเดือน
กรกฎาคม 2563 ) เพราะ
สถานการณ์การระบาด Covid -
19 

28. โครงการจัดงาน
ท าบุญครบรอบ 49 ป ี
วันเปิดสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์  

มิถุนายน 350,000.00  ไม่ได้ด าเนินการ  0 0 ยกเลิกตามติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

29. โครงการซ้อมแผน
อัคคีภัย 

ครั้ง/คน/วัน  
1/100/1  

กันยายน 2563 

50,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/100/1 

9 กันยายน 2563 

0   47,200.00  เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้ความ
เข้าใจและความพร้อมใช้ของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
เพื่อพร้อมใช้และปฏิบัติได้
ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย จ านวน
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากร 
คณะท างานและทีมวิทยากร  

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
30. โครงการสานสายใย
ร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ 
ประจ าป ี2563 

ครั้ง/คน/วัน 
1/350/2 

ธันวาคม 2562 

 400,000  ครั้ง/คน/วัน 
1/350/2 

ธันวาคม 2562 

0      400,000  เพื่อสร้างความสามัคคีของ
บุคลากรดว้ยกิจกรรมประจ าป ี
และสานสายใยร้อยดวงใจศรี
กัลยาณ์ (บุคลากร) 
  

31. โครงการสัมมนา
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
(ยกเลิก ) 

    ยกเลิกไม่ได้ด าเนิน  
เนือ่งจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0     

32. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 

ครั้ง/คน/วัน 
2/200/2 

สิงหาคม2563 

 40,000  ครั้ง/คน/วัน 
1/180/1 

24  กรกฎาคม 2563 

0      39,600  เพือ่ประชาสัมพันธ์ ให้หา่งไกล
โรคซึมเศร้า ลดคตวามเครีนด   
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

33. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ครั้ง/คน/วัน 
1/150/2 

สิงหาคม 2563 

100,000  ครั้ง/คน/วัน 
1/78/2 

30-31 กรกฎาคม 2563 

0  50,900  เพื่อให้ฝึกทักษะการสัมภาษณ์
งานให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน
ให้มีแนวทางในการสัมภาษณ์
ผูส้มัครทีเ่หมาะสมกับต าแหน่ง
งานในยุค 4.0และบุคลากรเกิด
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของสถาบันกัลยาณ์



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ราชนครินทร์ ให้เป็น
โรงพยาบาลดจิิทัล ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ และ
ประสิทธิผล 

34. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
ท างานของบุคลากร
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

ครั้ง/คน/วัน 
2/300/2 

กรกฎาคม 2563 

100,000  ครั้ง/คน/วัน 
2 /134/2 

20-21 กรกฎาคม 2563 

0      74,320  เพื่อให้บุคลากรได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพอยา่งต่อเนื่อง และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างเสริมสุขภาพทางกาย 
ป้องกันและลดอัตราเส่ียงตอ่
การเกิดโรคที่ป้องกันได้ ในกลุม่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ซ่ึงจะส่งผล
ให้บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
ส่งผลให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อไป 

35. โครงการสัมมนา
สุขภาพจิตวัยท างาน     
ปีงบประมา2563 

ครั้ง/คน/วัน 
2/300/2 

กันยายน 2563 

400,000  ครั้ง/คน/วัน 
2/300/4 

10-11,14-15 ก.ย. 2563 

0 250,200  เพื่อมีแนวทางในการด าเนินชีวิต
ในวัยท างานอย่างมีความสุข ให้
ทันตอ่การเปลี่ยนในยุคดิจิทัล
การปรับตนเอง เพื่อ
ความสามารถในการท างาน 
และการจัดการภาวะซึมเศร้าใน
การท างาน 

36. โครงการเสริมสร้าง
ความผูกพันบุคลากร
สถาบันกัลยาณ์ฯ 1)แก้ไข
เป็น โครงการศึกษาดูงาน
ด้านบริหารสถานบรกิาร
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563แก้ไข เป็น
โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ประจ าปี 63 

ครั้ง/คน/วัน 
1/60/2 

สิงหาคม 2563 

     200,000  ครั้ง/คน/วัน 
1/60/2 

20-21 สิงหาคม 2563 

0    69,800  เพื่อให้เข้าใจนโยบาย  เปา้หมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งและการท างานเป็นทีม 
มีความรัก ความผูกพันตอ่
องค์กร  และสามารถปฏบิัติงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

37.โครงการวางแผนการ
ใช้เงิน Happy Money 

ครั้ง/คน/วัน 
2/200/2 

กุมภาพันธ์ 2563 

    70,000  ครัง้/คน/วัน 
2/141/2 

11-12กุมภาพันธ์ 2563 

0      50,220  ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต มิติที่2 
คุณภาพการให้บรกิาร ล าดับที่ 
2.4,5 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข /สิ่งที่ตอ้งการให้
เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ความสุขให้เกิดในที่ท างาน การ
ผ่อนคลายและสร้างสัมพันธ์ที่ดี  

กลุ่มงานโภชนาการ 
38.โครงการอาหาร
ปลอดภัย ปราศจากสาร
ปนเปื้อน 

ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

ธันวาคม2562 

          
20,000  

 ครัง้/คน/วัน 
1/33/1 

12ธันวาคม2562  

0          
17,140  

1. ผู้สัมผัสอาหารมีสุขวิทยา
ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สุขภาพที่ถกูต้องให้บริการ
อาหารที่สะอาด ปลอดภยัต่อ
ผู้บริโภค 
 2. จากการสุ่มตรวจวัตถุดิบที่ใช้
ในการประกอบอาหารส าหรับ
ผู้ป่วยและผู้รับบริการของ
สถาบันฯ ไม่พบสิ่งปนเปื้อนใน
อาหาร 
 3 ผูส้ัมผัสอาหาร ภาชนะ/
อุปกรณ์และอาหารปรุงสุก ผา่น
เกณฑ์การสุ่มตรวจเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย มากกว่า 
ร้อยละ 90  
 4 ผูส้ัมผัสอาหารในสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ได้รับการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับผู้สัมผัสอาหาร กรม
อนามัย 

กลุม่งานการเงินและบญัช ี
39 โครงการเปิดคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ 

    

ไม่ได้ด าเนินการ  0 0 ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (ฉบับปรับแผนเดือนก.ค. 
2563 ) เพราะสถานการณ์การ
ระบาดCovid-19 
 

40 โครงการวิเคราะห์
ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 
ปีที่ 3 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

        
200,000  

ไม่ได้ด าเนินการ  0 0 ยกเลิก 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

41 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบรหิารแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ประจ าปีงบประมาณ 2563 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

   41.1 ประชุมจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดสถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2563 
  

ครั้ง/คน/วัน 
2 /100/ 2 

พฤศจิกายน 2562 

      
15,000.00  

ครั้ง/คน/วัน 
2 /100/ 2 

28 ,  29พฤศจิกายน 
2562 

0      
15,000.00  

"1.จัดท าแผนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ ตัวชีว้ัดที่ส าคัญของ
สถาบันฯ และแผนปฏบิัติการ 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและตัวชีว้ัดที่
ส าคัญของสถาบันฯ รอบ 5 
,9,11 เดือน 
4.โครงการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์กรมฯ" 
 

   41.2 ประชุมติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2563 

ครัง้/คน/วัน  
3 /120/3  

มิถุนายน-สิงหาคม 
2563 

      
18,000.00  

ครั้ง/คน/วัน  
5 /150/ 5 

8,26 มิถุนายน-สิงหาคม  
29 กรกฎาคม, 11,21

สิงหาคม 2563) 
  

0      
11,610.00  

   41.3 ประชุมจัดท า
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ ปีงบประมาณ 
2563  

ครัง้/คน/วัน  
1 /75 /1 

สิงหาคม 2563 

      
60,000.00  

ไม่ได้ด าเนินการ  0 0 ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (ฉบับปรับแผนเดือน
กรกฎาคม 2563 ) เพราะ
สถานการณ์การระบาด  
Covid-19  

   41.4 สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารแผนยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 

ครัง้/คน/วัน  
1 /75/3  

กันยายน 2563 

    
395,000.00  

ครั้ง/คน/วัน  
1 /75/3  

17-19 สิงหาคม 2563 

0    
344,430.00  

1.ทบทวน SWOT องค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของสถาบันฯ 
2.ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี  (ปี 2563-2565) 
3.บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ และปฏิบัติราชการ
ระยะยาว และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี   

42โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ  
42.1ประชุมทีมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริการ 

 ครั้ง/คน/วัน  
4/160/4 
38,400 

ตุลาคม 2562 -
สิงหาคม 2563  

 ครั้งที่ 1  
9,600.00  

ครั้ง/คน/วัน  
1/40/1 

12 พฤศจิกายน 2562 

0 7,600.00   - ประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563 
 - สรุปประเด็นปัญหาการใช้
งานระบบริหารงานโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2563 
 - ทบทวนคณะกรรมการทีม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ 



โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

42.2 อบรมทักษะการใช้ 
งานคอมพิวเตอร์             
แท็ปแล็ตเพื่อลดกระดาษ
Paperless และเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครั้ง/คน/วัน  
1/100/1 

 ธันวาคม 2562 

19,400.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/100/1 

11 พฤศจิกายน 2562 

0 19,400.00   - มีผูเ้ข้ารว่มการอบรมจ านวน 
100 คน 
 - ผู้เข้าอบรมรับทราบถึง
นโยบายการใช้งานอุปกรณ์ 
แท็ปเล็ตและคู่มือการใช้งาน 
 - ผู้เข้าอบรมสามารถใช ้              
แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการ
ท างานเร่ิมต้น  
 
- ผูเ้ข้าอบรมสามารถพิมพ์
เอกสารจากแท็ปเล็ตออกสู่
เครื่องพิมพ์ได้ 

42.3 อบรมการใช้งาน
โปรแกรม BMS eChart 
บนคอมพิวเตอร์แท็ปแลต 
ยกระดับการบริการ 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/2 

พฤศจิกายน- 
ธันวาคม 2562 

13,500.00  ครั้ง/คน/วัน  
2/75/2 

19, 20 พฤศจิกายน 2562 

0 13,500.00  มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 75 
คน 
 - ผู้เข้าอบรมสามารถใช้แอป
พลิเคชัน BMS eChart ส าหรับ
ดูแลผู้ป่วยในได ้

"42.4 ศึกษาดูงานระบบ
Smart Hospital  
โรงพยาบาลดา่นมะขาม
เต้ีย จ.กาญจนบุรี" 

ครั้ง/คน/วัน  
1/30/1 

กรกฎาคม 63 

15,700.00  ไม่ได้ด าเนินการ  0 0 ไม่สามารถด าเนินการได้               
ตามแผน (ฉบบัปรับแผนเดือน
กรกฎาคม 2563 ) เพราะ
สถานการณ์การระบาด                        
Covid-19 

 
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณร์าชนครนิทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


