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โครงการท่ี 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบริการในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กล่าช้าในเขตสุขภาพท่ี 7 ปีงบประมาณ 2566

 คร้ังท่ี 1 : 25,000 บาท (ต.ค. 65)
 คร้ังท่ี 2 : 95,000 บาท (เม.ย. 66)

120,000.00        
กิจกรรมท่ี 1

(25,000 บาท)

กลุ่มภารกิจพัฒนา
เครือข่ายบริการ 
กลุ่มวัยปฐมวัย

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพท่ี 8

 คร้ังท่ี 1 : 350,000 บาท (ต.ค. 65)
 คร้ังท่ี 2 : 350,000 บาท (เม.ย. 66)

700,000.00        

กิจกรรมท่ี 2 
(75,000 บาท)
กิจกรรมท่ี 3

(10,000 บาท)
กิจกรรมท่ี 4

(30,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 2 
(5,000 บาท)
กิจกรรมท่ี 4

(30,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 2 
(145,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 4
(30,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 2 
(75,000 บาท)
กิจกรรมท่ี 4

(30,000 บาท)

กลุ่มภารกิจพัฒนา
เครือข่ายบริการ 

3 กลุ่มวัย

โครงการท่ี 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยท างาน

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยท างาน

1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพ่ือเสริมสร้าง
พลังใจ (Resillience) แก่ประชาชน ผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น

 คร้ังท่ี 1 : 2,500 บาท (ต.ค. 65)
 คร้ังท่ี 2 : 2,500 บาท (เม.ย. 66)

5,000.00           
กิจกรรมท่ี 1
(2,500 บาท)

กิจกรรมท่ี 2
(2,500 บาท)

กลุ่มภารกิจพัฒนา
เครือข่ายบริการ 

และคณะกรรมการ IM

825,000.00      

โครงการท่ี 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

 1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

1. โครงการพัฒนาระบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 และ 8

 คร้ังท่ี 1 : 75,000 บาท (ต.ค. 65)
 คร้ังท่ี 2 : 75,000 บาท (เม.ย. 66)

150,000.00        
กิจกรรมท่ี 1

(75,000 บาท)
กิจกรรมท่ี 1

(50,000 บาท)
กิจกรรมท่ี 2

(25,000 บาท)

กลุ่มภารกิจพัฒนา
เครือข่ายบริการ  

3 กลุ่มวัย

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน MCATT 
กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพท่ี 7

 คร้ังท่ี 1 : 15,000 บาท (ต.ค. 65)
 คร้ังท่ี 2 : 15,000 บาท (เม.ย. 66)

30,000.00         
กิจกรรมท่ี 1

(15,000 บาท)
กิจกรรมท่ี 1

(15,000 บาท)
MCATT

180,000.00      

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยใช้กัญชา สารเสพติด 
และติดเกม

 คร้ังท่ี 1 : 4,800 บาท (ต.ค. 65)
 คร้ังท่ี 2 : 4,800 บาท (เม.ย. 66)

9,600.00           
กิจกรรมท่ี 1
(9,600 บาท)

งานยาเสพติด

9,600.00          

    1,014,600.00

กิจกรรมท่ี 5
(70,000 บาท)

โครงการท่ี 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูจากปัญหายาเสพติด

รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด)

รวมงบประมาณสุทธิ

  1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด

กิจกรรมท่ี 2
(ไม่ใช้งบประมาณ)

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

  1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี

  2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี)

กิจกรรมท่ี 2
(25,000 บาท)

  2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพจิตเยาวชนในชุมชนในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

  3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพ่ือเสริมสร้างพลังใจ (Resillience) แก่ประชาชน 

กิจกรรมท่ี 2 
(95,000 บาท)

กิจกรรมท่ี 1
(200,000 บาท)

แผนการด าเนินโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ ได้รับโอนเงินงบประมาณ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

 แผนการด าเนินโครงการจ าแนกรายเดือน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

หนา้ที ่1 จาก 2
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1. การศึกษาความเท่ียงตรงของแบบเฝ้าระวังโรคสมาธิส้ัน (3Q) ส าหรับ
เด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น 
(ขยายระยะเวลา) งบประมาณโครงการวิจัยรวม 384,700 บาท

 คร้ังท่ี 3 : 18,900 บาท 18,900.00                 18,900.00 คกก.ด าเนินงานวิจัย

18,900.00        

        18,900.00

หมายเหตุ

แผนงานยุทธศาสตร์

  โครงการวิจัย

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณสุทธิ

รายการ ได้รับโอนเงินงบประมาณ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

 แผนการด าเนินโครงการจ าแนกรายเดือน
ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (โครงการวิจัย) ปีงบประมาณ 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนา้ที ่2 จาก 2


