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โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต  

4.โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  

4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหายุ่งยาก

ซับซ้อน ( Case Learning) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/1 

เดือน มีนาคม 

2566 

5,000 ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการ     

4.2 ประชุมประเมินผลการ

ด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอาย ุ

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/1 

เดือน มิถุนายน 

2566 

5,000 ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการ   
 

  

กลุ่มภารกิจการพยาบาล  

10. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ  

โครงการวันพยาบาลแห่งชาต ิ ครั้ง/คน/วัน 

1/100/1 

เดือน ตุลาคม 

2565 

5,000 1/100/1 

20 ตุลาคม 2565 

 5,000 กิ จ ก รรม ก า รจั ด นิ ท รรศก าร เพื่ อ

เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า การสอนสุข

ศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอก

วิธีและแสดงทักษะการดูแลตนเองเร่ือง 

การจัดการความเครียด การดูแลตนเอง

หลังจ าหน่ายได้ถูกต้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบฯ 2566
ปีงบประมาณ 2561 

 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

กลุ่มภารกิจการพยาบาล(จิตเวชชุมชน)  

13. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน  

13.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม

ญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ปว่ย

ที่บ้าน (กลุ่มญาติ) 

ครั้ง/คน/วัน 

12/240/12 

เดือน พ.ย.-ส.ค. 

2566 

25,200 4/80/4 

7,21 พ.ย.65 

19 ธ.ค.65 

16 ม.ค.66 

 7,600  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 

13.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม

ครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวช

โดยชุมชนมีส่วนร่วม (เยี่ยมบ้าน) 

ครั้ง/คน/วัน 

96/288/96 

เดือน พ.ย.-ส.ค. 

2566 

54,000 39/118/39 

4,5,7,10,11,13,19,25,26 

ต.ค. 2565 

2,3,4,7,8,11,21,22,23,28,30 

พ.ย. 2565 

1,2,8,9,20,21,26,27,28 ธ.ค.

2565 

6,7,13,17,18,20,23,24,27,30 

ม.ค.66 

 2,530 ความสอดคล้ องระหว่ างโครงการกั บ

ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม

สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

และวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่

ต้องการให้ เกิด เตรียมความพร้อมญาติ 

ครอบครัว ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช 

การดูแลต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้า

ระวังอาการก าเริบ การส่งต่อ ในสภาวะยังมี

การระบาดของโควิด-19 ต้องสวมใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง โดยลง

พื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 

ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

กลุ่มภารกิจเครือข่าย  

14. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5  

14.1 การสนับสนุนระบบบริการ

และวิชาการ เขตสุขภาพที ่5 

(ประชุม2หน่วย) 

ครั้ง/คน/วัน 

12 

เดือน ธ.ค.65-ก.ย.

66 

42,000 1/10/1 

2 ธันวาคม 2565  

 1,900 ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ท า งา น พั ฒ น าก า ร

ด า เนิ น งานสุ ขภ าพ จิตและจิ ต เวช 

สามารถบู รณาการและมีแผนการ

ด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขต

สุขภาพที่  5 รวมถึงการด าเนินงาน

โครงการและตัวชี้วัดร่วม เขตสุขภาพที่ 

5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการภาคีเครือข่าย

นิติสุขภาพจิตและจิตเวชที่เข้มแข็ง 

14.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับ

กระทรวงประจ าปี 2566 ในเขต

สุขภาพที ่5 

ครั้ง/คน/วัน 

16/48/34 

เดือน ม.ค.-ส.ค. 

2566 

164,000 3/12/6 

25-27มกราคม.66 

 4,470 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต

และจิตเวชสามารถขับ เคลื่อนการ

ด าเนินงานได้ตามแผนและและแนว

ทางการด าเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพ

ที่ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการภาคีเครือข่าย

นิติสุขภาพจิตและจิตเวชที่เข้มแข็ง 

15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช   

15.1 ประชุมชี้แจงแนวทาง
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโรค
จิตเวชที่ส าคัญในเขตสุขภาพที ่5 
(ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่5) 

ครั้ง/คน/วัน 

10/150/11 

เดือน ธ.ค.65-ม.ค.

66 

80,000 11/150/11 

10,16,17,18,19,20,23,27 

มค.66 

 

 80,000 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ

จิตเวชสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ได้ ตามแผนและและแนวทางการ

ด าเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการภาคีเครือข่าย

นิติสุขภาพจิตและจิตเวชที่เข้มแข็ง 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  

18.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธ ารงรักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA  

18.5 กิจกรรมจัดท าโปสเตอร์
น าเสนอผลงานคุณภาพ HA 

1 คร้ัง 

เดือน มีนาคม 

1,500 ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการ     

19. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธ ารงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001  

19.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบภายใน ISO 
27001:2013   

ครั้ง/คน/วัน 

1/32/1 

เดือน พฤศจิกายน 

2565 

9,523 1/32/1 

4 พฤศจิกายน 2565 

 

 9,523 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์และแลกเปลี่ยน
เรี ย น รู้  วิ เค ร า ะ ห์ ผ ล ข้ อ ก า ห น ด
มาตรฐาน ISO 27001:2013เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับเยี่ยมจากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร
สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

19.2 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินความเส่ียง
ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 
และ ISO 9001:2015  

ครั้ง/คน/วัน 

1/50/2 

เดือน พฤศจิกายน 

2565 

22,000 1/50/2 

9-10 พฤศจิกายน 2565 

 22,000 เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากรและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลมาตรฐาน 

ISO 9001:2015และ ISO 27001:2013 

เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับ

หน่วยงาน และระดับองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

19.3 กิจกรรมประชุมเตรียมความ
พร้อมการเยี่ยมส ารวจภายใน 
(Internal Audit) ของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ตามระบบริ
หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015 และ ISO 27001:2013 

ครั้ง/คน/วัน 

1/50/1 

เดือน พฤศจิกายน 

2565 

11,000 1/50/1 

1 ธันวาคม 2565 

 11,000 เพื่ อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ISO 

9001 และ ISO 27001 ให้การตรวจ

ประเมิน และการเยี่ยมส ารวจภายใน

Internal Auditเ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

19.4 กิจกรรมประชุมทบทวนฝา่ย
บริหารตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 และ ISO 
27001:2013  

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

เดือน มกราคม 

2566 

4,400 1/20/1 

5 มกราคม 2566 

 4,400 เพื่ อ ท บ ท วน และป ระ เมิ น ผลการ

ด า เนิ น งานด้ าน ระบบบริห ารงาน

คุณ ภ าพ ของสถาบั น กั ลย าณ์ ราช

นครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

19.5 กิจกรรมประชุมการเตรียม
ความพร้อมในการรับ 
Surveillance visit ตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 และ ISO 
27001:2013  

ครั้ง/คน/วัน 

1/50/1 

เดือน มกราคม 

2566 

11,000 1/50/1 

16 มกราคม 2566 

 11,000 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเยี่ยม

ส ารวจภายจากผู้เยี่ยมภายนอก URS 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

19.6 กิจกรรมการรับ 
Surveillance visit ระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015  และ ISO 
27001:2013 จากผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก 

ครั้ง/คน/วัน 

1/50/2 

เดือน มกราคม 

2565 

129,677 1/50/2 

26-27 มกราคม 2566 

 129,677 เพื่ อ ให้บุคลากร/หน่วยงานมีความ

พร้อมในการรับเยี่ยมจากผู้ประเมิน

ภายนอกให้ เป็นไปตามรับบบริหาร

มาตรฐาน ISO9001 และ ISO 27001 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  

21. โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก   

21.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและ
อาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพกิาร
ทางสติปัญญาหรือออทิสติก  

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

เดือน พฤศจิกายน 

2565 

14,000 ยกเลิก 

(ใช้งบประมาณ) 

    



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

21.2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถาน
ประกอบการ  

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

เดือน ธันวาคม 

2565 

14,000 ยกเลิก 

(ใช้งบประมาณ) 

    

21.3  ฝึกอบรมทักษะ Job coach 
การเป็นผู้ฝึกสอนงาน 

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

เดือน มกราคม 

2566 

27,500 ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการ     

21.4 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการท างาน 

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

เดือน กุมภาพันธ ์

2566 

14,000 ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการ     

21.5  ส่งเสริมทักษะการบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน  

ครัง้/คน/วัน 

1/25/1 

เดือน เมษายน 

2566 

14,000 ยกเลิก 

(ใช้งบประมาณ) 

    



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

21.6 ส่งเสริมทักษะการแก้ไข
ปัญหาในสถานประกอบการ  

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

เดือน มิถุนายน 

2566 

14,000 ยกเลิก 

(ใช้งบประมาณ) 

    

21.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการท างานใน
สถาน ประกอบการ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจาการท างาน 

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

เดือน กรกฎาคม 

2566 

85,500 ยกเลิกกจิกรรม 

ปรับเพิ่มเป็นโครงการใหม่ 

    

22. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์  

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์ 

ครั้ง/คน/วัน 

4/240/8 

เดือน พ.ย.-ก.ค. 

2566 

151,200 1/60/2 

28 - 29 พ.ย.65 

 33,000 กลยุทธ์ที่ 2.1.1 

-เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกส่งไปอยู่ใน

ความดูแลของสถานสงเคราะห์ได้รับ

การบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง  

-เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ยจิตเวชที่อยู่

ในสถานสงเคราะห์ให้ได้รับกิจกรรมการ

ฟื้นฟูที่เหมาะสมกับศักยภาพเดิมที่มีอยู่                                                          

- เพื่อให้เจา้หน้าทีแ่ละเครือข่ายผู้ดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์ได้รับ

ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

25.โครงการน้อมน าจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2566  

25.1 กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องใน
วันล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  

ครั้ง/คน/วัน 

7/63/7 

เดือน ตุลาคม 

2565 

4,000 ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการ     

25.2 วันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต ิ
และวันพอ่แห่งชาต ิ

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

เดือน ธันวาคม 

2565 

4,000 1/20/1 

7 ธันวาคม 2565 

 3,800 1.ข้าราชการ บุคลากรสถาบันกัลยาณ์

ราชนครินทร์ และผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความ รู้  ค ว าม เข้ า ใจ  และ เทิ ดทู น 

สถาบันชาติ ศาสน์  กษัตริย์ อันเป็น

พื้ นฐานส า คัญของการด าเนิ นชี วิต 

ความมั่นคง ของชาติเหนือผลประโยชน์

ของกลุ่มอันจะน าพาให้ ประเทศชาติ

รุ่งเรือง สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่  ๔ 

พั ฒ น า ระ บ บ บ ริ ห ารจั ด ก า ร ให้ มี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบันฯ และ

ประชาชน ที่เข้ารว่มโครงการ สามารถ

เป็นสื่อในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม 

และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

ตามวัตถุประสงค์ 

3. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบันฯ มี

จิตส านึกในการใหบ้ริการผู้ปว่ยอย่างมี

คุณธรรม 

25.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่อง
ในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจา้
พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณวิัฒนา 
กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

เดือน มกราคม 

2566 

4,000 1/20/1 

4 มกราคม 2566 

 3,800 1.ข้าราชการ บุคลากรสถาบันกัลยาณ์

ราชนครินทร์ และผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ ความเขา้ใจ และเทิดทูน 

สถาบันชาติ ศาสน ์กษัตรยิ์ อันเป็น

พื้นฐานส าคัญของการด าเนินชวีิต 

ความมั่นคงของชาติเหนือผลประโยชน์

ของกลุ่มอันจะน าพาให ้ประเทศชาติ

รุ่งเรือง สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพและธรรมาภบิาล 

2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบันฯ และ

ประชาชน ที่เข้ารว่มโครงการ มีความรู้ 

ความเข้าใจและเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสน์ กษัตริย ์อันเป็นพื้นฐานส าคัญ

ของการด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย 

3. สามารถสร้างจิตส านึก ความรัก 

ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นกบัข้าราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

เจ้าหน้าที่และครอบครัวของบุคลากร

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

29. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2566  

29.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทีมสร้างทีม (Team 
Building) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

ครั้ง/คน/วัน 

2/150/2 

เดือน ธ.ค.-มิ.ย. 

2566 

200,000      

29.1.1 สร้างแรง สร้างพลัง 
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน 

ครั้ง/คน/วัน 

1/100/1 

เดือน มิถุนายน 

2566 

22,600 1/100/1 

2 ธันวาคม 2565 

 22,600 ผู้เข้ารร่วมโครงการมีความเข้าใจแนวคิด 

หลักการ ทัศนคติในกระบวนการสร้างแรง  

สร้างพลังสร้างสรรค์การท างานร่มกัน 

และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมาก

ขึ้น มีแรงจูงใจ พลังใจในการท างานและ

สร้างสรรค์ผลงานในหน่วยงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

32. โครงการรส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  

32.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

 

ครั้ง/คน/วัน 

2/380/4 

เดือน ธันวาคม 

2565 

250,000 2/380/4 

วันที่ 26-27  ธ.ค. 2565    

วันที่ 5-6 ม.ค. 2566 

 250,000 ผู้ เข้ าร่วมโครงการจะมีการพัฒนา

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  

สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม

เต รี ย ม ร อ ง รั บ ยุ ค ส มั ย ที่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาควบคู่กับการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่น

หลักคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนิน

ชีวิตตามแนวทาง “พอเพี ยง วินั ย 

สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อให้การ

บริหารงานราชการของหน่วยงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  

34.โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  

34.1 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาต ิ

ครั้ง/คน/วัน 

1/340/1 

เดือน พฤศจิกายน 

2565 

76,000 1/341/1 

11 พฤศจิกายน 2565 

 76,000 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และ

สามารถช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีปัญหา

สุขภาพจิตได้  

 - เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้

และตระหนักการประเมินสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบันสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

หรือการวัดใจของตนเอง 

- เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจ าสามารถ

เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้เท่าเทียมกับ

บุคคลทั่วไปรวมถึงได้รับค าแนะน าการ

ดูแลที่เหมาะสม 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

35. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2566  

35.1 ประชุมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และตวัชี้วัดสถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2566 

ครั้ง/คน/วัน 

1/70/1 

เดือน พฤศจิกายน 

2565 

15,200 1/55/1 

23 พฤศจิกายน 2565 

 10,450 บุคลากรได้รับทราบทิศทางนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของสถาบันฯ และ

นโยบายการพัฒนางานด้านสุขภาพจิต

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

35.2 ประชุมติดตามประเมินผล
การบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
ฯ ปีงบประมาณ 2566 

ครั้ง/คน/วัน 

4/165/4 

เดือน กพ.-มยิ. 

2566 

34,200 1/75/1 

ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2566 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบันสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

35.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2566 

ครั้ง/คน/วัน 

1/60/2 

เดือน ตุลาคม 

2565 

246,180 1/59/2 

วันที่ 11-12 ตค.65 

 241,560 บุคลากรได้รับทราบทิศทางนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสถาบันฯ 

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ประจ าปี 

๒๕๖๖ แผนปฏิบั ติการ/โครงการ

ขั บ เค ลื่ อ น ก า รด า เนิ น ง า น ด้ า น

สุขภาพจิตและจิตเวช  ให้สอดคล้องกับ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร  ระ ย ะ  ๕  ปี                  

ของกรมสุ ขภ าพ จิ ต   ภ าย ใต้ แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

35.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี
(พ.ศ.2566-2570) สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ 

ครั้ง/คน/วัน 

1/60/2 

เดือน ตค.-พย. 

2565 

88,800 1/57/1 

ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตค.65 

1/62/1 

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พย.65 

 87,552 ทุ ก ห น่ ว ย ง าน มี แ น ว ท า ง ใน ก า ร

ด าเนินงานด้านการพัฒนางานนิติจิต

เว ช แ ล ะ สุ ข ภ า พ จิ ต  ได้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตาม

ยุท ธศ าสตร์ก รมสุ ขภ าพ จิ ต  และ

นโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

35.5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 

ครั้ง/คน/วัน 

1/60/3 

เดือน พย.-สค. 

2566 

117,275 1/70/1 

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

 91,266 บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้มี

ส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะการจัดท า 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

(2566-2570) ของสถาบันกัลยาณ์ฯ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

การด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิต

เวช  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระบบสถาบนัสู่องค์กร

สมรรถนะสูง ทันสมัย และมธีรรมาภิบาล 

กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม  

38.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
กระบวนการนิติส าหรับทีมสห
วิชาชีพ 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/5 

เดือน มกราคม 

2566 

46,000 1/30/5 

9-13 มกราคม 2566 

 46,000 พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพในสถาบันฯ 

ให้ มี ค ว ามรู้  ต ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ

กระบวนการนิติจิตเวชและสามารถน า

ค ว าม รู้ ที่ ได้ รั บ ไป ใช้ ใน ก า รดู แ ล

ช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิต

เวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์กลางแห่ง
ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 

38.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะเฉพาะวิชาชีพ เพือ่พัฒนา
ทักษะเฉพาะวิชาชีพ 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/1 

เดือน ธันวาคม 

2565 

 

 

 

20,000 1/30/1 

20 ธันวาคม 2565 

 19,050 ทีมสหวิชาชีพมีความรู้และทักษะเฉพาะ

ด้านในการบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์กลางแห่ง

ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

40.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจิตเวช  

40.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านจิต
เวช 

ครั้ง/คน/วัน 

1/40/3 

เดือน ธันวาคม 

2565 

41,000 1/40/3 

28-30 ธันวาคม 2565 

 37,800 เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านจิตเวช

ของบุคลากรในสถาบันกัลยาณ์ราช

นครินทร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์กลางแห่ง

ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 

40.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สัมภาษณ์ทางจิตเวช 

ครั้ง/คน/วัน 

1/35/2 

เดือน ธันวาคม 

2565 

30,000 1/35/2  29,800 บุคลากรในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

มีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์

ผู้ป่วยจิตเวช 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์กลางแห่ง

ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 

40.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการพฤติกรรมความรุนแรง 

ครั้ง/คน/วัน 

2/50/1 

เดือน ธันวาคม 

2565 

30,000 2/40/1 

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธ.ค.65   

ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธ.ค.65 

 29,600 บุคลากรได้รับความรู้  ทักษะในการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรม

ความรุนแรง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์กลางแห่ง

ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 

42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  

42.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อติดตามความกา้วหน้าการท า
วิจัย 

ครั้ง/คน/วัน 

3/90/3 

เดือน มค.-พค. 

2566 

45,000 ยกเลิกกจิกรรม 

ปรับเพิ่มเป็นโครงการใหม่ 

    



                                         

 

โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

แผนเชิงปรมิาณ แผนงบประมาณ ผลงานเชิงปรมิาณ งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผลงานเชิงคุณภาพ 
อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวชีว้ัดยทุธศาสตร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ างบประมาณ 

2566 

หน่วยนับ

เป้าหมายและ

เดือนที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงปรมิาณ (วันที่ด าเนินการ) เงินงบประมาณ เงินบ ารุง 

(ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์/ตอบยุทธศาสตร์

กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ฯ) 

43. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาระบบห้องสมุด E-library  

43.โครงการศึกษาดูงานพัฒนา
ระบบห้องสมุด E-library 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

เดือน ธันวาคม 

2565 

12,000 1/20/1 

27 ธันวาคม 2565 

 10,400 ผู้ เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ความ

เข้าใจในระบบE-library และวางแผน

การจัดระบบฐานข้อมูลห้องสมุดได้

อย่างเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์กลางแห่ง

ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 
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