
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

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

1. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยออทิสติกและการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กล่าช้า เขตสุขภาพท่ี 7

 คร้ังท่ี 1 : 25,125 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 50,000 บาท (เม.ย. 65)

75,125.00        
AHB กลุ่มวัย

ปฐมวัย

75,125.00        

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นท้ังในและนอกระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 7 ปีงบประมาณ 2565

 คร้ังท่ี 1 : 200,000 บาท (ต.ค. 64)
            24,875 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 150,000 บาท (เม.ย. 65)

374,875.00      

เสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 1

(317,300 บาท)

กิจกรรมท่ี 4

(9,975 บาท)
AHB กลุ่มวัย

ขออนุมัติและ
ด าเนินการจัด
โครงการแล้ว

3. โครงการพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานท า
ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก 
จังหวัดขอนแก่น

 คร้ังท่ี 1 : 15,000 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 15,000 บาท (เม.ย. 65)

30,000.00        

เสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 1

(3,350 บาท)

กิจกรรมท่ี 2

(26,650 บาท)

กลุ่มงาน
สังคมสงเคระห์

(ภาวิดา)

4. โครงการพัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพท่ี 7
 คร้ังท่ี 1 : 25,000 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 25,000 บาท (เม.ย. 65)

50,000.00        MCATT

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงาน 
Smart Hospital

 คร้ังท่ี 1 : 51,150 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 51,150 บาท (เม.ย. 65)

102,300.00      
เสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 1

(22,950 บาท)

กิจกรรมท่ี 2

(26,450 บาท)

กิจกรรมท่ี 3

(26,450 บาท)

กิจกรรมท่ี 4

(26,450 บาท)

กลุ่มงาน IT
 (วชิระ)

6. โครงการภายใต้งานเคร่ืองมือแพทย์
 คร้ังท่ี 1 : 23,850 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 23,850 บาท (เม.ย. 65)

47,700.00        
เสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดโครงการ

ด าเนินการจัดโครงการ

(47,700 บาท)
งานเคร่ืองมือแพทย์

7. โครงการ เย่ียมเสริมพลังและฟ้ืนฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 7

 คร้ังท่ี 1 : 30,000 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 30,000 บาท (เม.ย. 65)

60,000.00        
เสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 1 

คร้ังท่ี 1 และ 2

(20,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 1 คร้ังท่ี 3 

(10,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 1 คร้ังท่ี  4

(10,000 บาท)
MCATT

8. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นท่ีมีปัญหาด้าน
การเรียนและด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 คร้ังท่ี 1 : 50,000 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 50,000 บาท (เม.ย. 65)

100,000.00      

เสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 5

(12,600 บาท)

กิจกรรมท่ี 1

(8,480 บาท)

กิจกรรมท่ี 2

(5,800 บาท)

กิจกรรมท่ี 1

(8,480 บาท)

กิจกรรมท่ี 2

(5,800 บาท)

กิจกรรมท่ี 1

(8,480 บาท)

กิจกรรมท่ี 1 และ 4

(18,480 บาท)

กิจกรรมท่ี 1 - 3

(31,880 บาท)

อนุกรรมการวัยเรียน 
(อภิรดี, ศศิวิมล, 

รพีพรรณ, ปฏิญญา)

764,875.00      

9. โครงการวัยรุ่นพระลับยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด 40,800.00        

เสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 1

(1,705 บาท)

กิจกรรมท่ี 2

(32,095 บาท)

กิจกรรมท่ี 3

(7,000 บาท)

อนุกรรมการวัยรุ่น 
(ปฏิญญา)

10. โครงการ Inter Hospital Conference ร่วมกับภาคีเครือข่าย 30,000.00        
 เสนอขออนุมัติและ

ด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 1

(30,000 บาท)

อนุกรรมการวัยรุ่น 
(ปฏิญญา)

70,800.00        

      910,800.00 

 โครงการท้ังหมด 10 โครงการ  

 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว - โครงการ

กิจกรรมท่ี 2

(25,000 บาท)

ด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 2

(20,000 บาท)

แผนการด าเนินโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ ได้รับโอนเงินงบประมาณ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

 แผนการด าเนินโครงการจ าแนกรายเดือน

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

รวมงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี

รวมงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 และ 3

(47,600 บาท)

เสนอขออนุมัติและด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 1 (30,000 บาท )

กิจกรรมท่ี 2 

(45,125 บาท )

เสนอขออนุมัติและด าเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมท่ี 1

(25,000 บาท)

 คร้ังท่ี 1 : 37,800 บาท (ต.ค. 64)
 คร้ังท่ี 2 : 33,000 บาท (เม.ย. 65)

รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด)

รวมงบประมาณสุทธิ

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2565

หนา้ที ่1 จาก 2



ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

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

1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากร (สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ) 150,000.00     
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

 กิจกรรมท่ี 1

(61,200 บำท)

 กิจกรรมท่ี 2

(29,600 บำท)

 กิจกรรมท่ี 3

(29,600 บำท)

 กิจกรรมท่ี 4

(29,600 บำท)
กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

2. โครงการอบรมการส่ือสารภายในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 119,880.00     

 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)

 กิจกรรมประจ ำเดือน

(9,900 บำท)
ส ำนักอ ำนวยกำร

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

3. โครงการพัฒนาโปรแกรมและหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ท่ีพัฒนาการล่าช้า

และการปรับพฤติกรรมเด็กติดจอในผู้ปกครอง (ก้าวใหม่ห่างไกลจอ)
50,000.00       

 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

 กิจกรรมท่ี 1

(35,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 2

(15,000 บำท)

อนุกรรมกำรปฐมวัย

(วำรุณี, กรพินธ์ุ, ชนัฐดำ)

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ

วัยรุ่น
50,000.00       

 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(50,000 บำท)

อนุกรรมกำรวัยรุ่น 

(ปฏิญญำ)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายเก่ียวกับสุขภาพจิตและจิตเวช 50,000.00       
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(25,000 บำท)

 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(25,000 บำท)

คกก.นิติจิตเวช 

(ชนัฐดำ)

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยทางการพยาบาล 24,000.00       
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(8,000 บำท)

 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(8,000 บำท)

 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(8,000 บำท)
พิมพ์รภัช

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก

และวัยรุ่น
17,400.00       

 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(5,800 บำท)

 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(5,800 บำท)

 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(5,800 บำท)
พิมพ์รภัช

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
11,600.00       

 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(5,800 บำท)

 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(5,800 บำท)
พิมพ์รภัช

9. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA 170,000.00     
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

 กิจกรรมท่ี 1 และ 3

(20,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 2

(30,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 1 และ 3

(20,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 5

(20,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 1 และ 3

(20,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 6

(20,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 1 และ 3

(20,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 4

(20,000 บำท)

รพีพรรณ, ชัยณรงค์, 

วัชรำภรณ์, รัชนก, วันวิสำข์

10. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ

การถ่ายระดับตัวช้ีวัดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี

งบประมาณ 2565
25,200.00       

 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

 กิจกรรมท่ี 1

(12,300 บำท)

 กิจกรรมท่ี 2

(12,900 บำท)

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ

(ธัญชนก)

ด ำเนินกำร

เสร็จส้ินแล้ว

11. โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 4,800.00        
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

 กิจกรรมท่ี 1

(4,800 บำท)

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ

(ธัญชนก)

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2565 50,000.00       
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(50,000 บำท)
คกก.ENV

13. โครงการ Green & Clean Hospital ปีงบประมาณ 2565 30,000.00       
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

(30,000 บำท)
คกก.ENV

14. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 30,400.00       
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

 กิจกรรมท่ี 1 - 2

(15,200 บำท)

 กิจกรรมท่ี 3

(3,800 บำท)

 กิจกรรมท่ี 3

(3,800 บำท)

 กิจกรรมท่ี 3

(3,800 บำท)

 กิจกรรมท่ี 3

(3,800 บำท)

กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี

(ธัญญลักษณ์)

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

15. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต 25,000.00       
 เสนอขออนุมัติและ

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

 กิจกรรมท่ี 1 - 2

(25,000 บำท)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

 กิจกรรมท่ี 2

(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
คกก.IM

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

รวมงบประมาณสุทธิ 808,280.00     

 โครงการท้ังหมด 15 โครงการ  ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2565

 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 1 โครงการ

แผนการด าเนินโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (เงินบ ารุง) ปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร

 แผนการด าเนินโครงการจ าแนกรายเดือน

หนา้ที ่2 จาก 2


