
วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
ด าเนินการ

เป้าหมาย
(คร้ัง/คน)

งบประมาณ  ยอดเบิกจ่าย  ยอดคงเหลือ

ยุทธศาสตร์ท่ี1

1 โครงการพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวช ผู้ต้องขังท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ าจนถึงชุมชน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือให้หน่วยงานท้ังในและนอก
กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ
เช่ือมประสานการด าเนินงานร่วมกัน
ในการดูแลบ าบัด รักษา ช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต

กรกฎาคม 2563 1/45 70,000.00        70,000.00              

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสุขภาพจิตเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ า ในเขตสุขภาพท่ี 3

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 3 มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีแนวทางการดูแลสุขภาพจิต
ของตนเองอย่างเหมาะสม

กุมภาพันธ์ 2563 1/28 60,000.00        60,000.00       -                       

1.3 กิจกรมการทบทวนระบบบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชใน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

เพ่ือให้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิต
เวชของโรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ฯมีมาตรฐานมากข้ึน

ธันวาคม 2562 1/25 7,000.00          7,000.00         -                       

1.4 กิจกรรมติดตามการบ าบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติดท่ี
มีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)

เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดกลุ่ม
เส่ียงก่อความรุนแรง ได้รับการ
ประเมิน บ าบัดรักษา และติดตาม
ดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

มกราคม-สิงหาคม
 2563

1/24 12,000.00        3,240.00         8,760.00                

1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานด้านพรบ.
สุขภาพจิต 2551

เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ฯมีความรู้และความ
เข้าใจในพรบ.สุขภาพจิต 2551

มิถุนายน 2563 1/40 30,000.00        30,000.00              

2 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแล (ทุกวันศุกร์)

เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมีความรู้
และความเข้าใจในการดูแลตนเอง

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563

1 คร้ัง/เดือน -                        -                       

2.2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ (กลุ่ม
ผู้ดูแล)

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและให้ความรู้
แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

มกราคม,มีนาคม,
กรกฎาคม 2563

1/50 33,600.00        10,950.00       22,650.00              

2.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม
สุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย (งบประมาณ)

-                       

2.5.1 การอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเส่ือมท่ีมี
ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจส าหรับDementia Care
 Manager

เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชให้มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง

สิงหาคม 2563 1/40 70,000.00        70,000.00              

2.5.2 การอบรมการดูแลผู้ป่วยสมองเส่ือมท่ีมี
ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจส าหรับผู้ดูแล

เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุท่ีมีปัญหาในการ
ดูแล ให้ได้รับการติดตามและเฝ้าระวัง

กรกฎาคม 2563 1/30 50,000.00        50,000.00              

2.5.3 การติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วยสมอง
เส่ือมทีมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในพ้ืนท่ีน าร่อง

เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุท่ีมีปัญหาในการ
ดูแล ให้ได้รับการติดตามและเฝ้า
ระวังจากเครือข่ายในเขตสุขภาพท่ี 3

สิงหาคม 2563 1 คร้ัง 30,000.00        30,000.00              

แผนงานโครงการส าคัญของหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ
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3 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
และผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

3.1 กิจกรรมฟ้ืนฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชให้มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง สามารถให้บริการผู้ป่วย
จิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนอย่าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

มีนาคม 2563 2/100 22,450.00        22,450.00       -                       

3.2 กิจกรรมอบรมการฟ้ืนฟูทักษะการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชในภาวะวิกฤตและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ฯมีความรู้และความ
เข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช
ในภาวะวิกฤติ

กุมภาพันธ์ 2563 2/83 24,430.00        24,430.00       -                       

3.5 กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในจิตเวช 
(งานเกษตร)

เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมของผู้ป่วยจิตเวชก่อนจ าหน่าย

มกราคม,มีนาคม,
พฤษภาคม 2563

3/30 20,000.00        20,000.00       -                       

3.7 กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในจิตเวชด้วย
วิถีประเพณีไทย (วันปีใหม่)

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนาธรรม ประเพณี
ไทยและสร้างความผ่อนคลายให้กับ
ผู้ป่วยจิตเวช

ธันวาคม 1/112 11,650.00        11,650.00       -                       

3.8 กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในจิตเวชด้วย
กลุ่มกิจกรรมบ าบัด

เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมของผู้ป่วยจิตเวชก่อนจ าหน่าย

ธันวาคม2562-
กันยายน2563

20/272 20,000.00        10,000.00       10,000.00              

3.10 กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้ป่วยและญาติในการดูแล
ตนเองท่ีบ้าน (ค่ายอุ่นใจ)

เพ่ือให้ความรู้และเตรียมความพร้อม
ของญาติผู้ป่วยก่อนจ าหน่าย

ตุลาคม 2562-
กันยายน2563

12 คร้ัง -                 -                       

3.11 กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้ป่วยจิตเภทต่อเน่ือง
หลังจ าหน่าย (คลินิกตามรักษ์)

เพ่ือให้ความรู้และเตรียมความพร้อม
ของญาติผู้ป่วยก่อนจ าหน่าย

ตุลาคม 2562-
กันยายน2563

12 คร้ัง -                 -                       

ยุทธศาสตร์ท่ี2

1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และ
จิตเวช เขตสุขภาพท่ี 3

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการขับเคล่ือนนโยบาย
การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
สู่การปฏิบัติเขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบายกรม
สุขภาพจิต

พฤศจิกายน 2562 1/131 65,327.00        65,327.00       -                       

1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของ
ผู้ท าร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกัน การกลับมาท า
ร้ายตนเองซ้ าและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์วิกฤต

เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าในเขตสุขภาพท่ี 3

มิถุนายน 2563 1/120 80,000.00        80,000.00              

1.3 โครงการนิเทศเฉพาะกิจระบบบริการสุขภาพจิต
จิตเวช และยาเสพติด (Service Plan) 
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษา
โรคทางจิตเวชท่ีส าคัญ

มิถุนายน 2563 1/130 30,000.00        30,000.00              

1.4 โครงการอบรมเร่ือง โรคทางจิตเวชท่ีส าคัญส าหรับ
แพทย์จบใหม่ และแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปในเขต
สุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับแพทย์เวช
ปฏิบัติท่ัวไป ในการดูแลรักษาโรค
ทางจิตเวชท่ีส าคัญ

พฤษภาคม 2563 1/60 10,000.00        -                10,000.00              

1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูจิตใจบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช
นครินทร์ ในสถานการณ์ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019

เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ฯผู้ได้รับผลกระทบด้าน
จิตใจจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมพลัง
ในการท างาน

มิถุนายน 2563 1/50 150,000.00      125,000.00     25,000.00              
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1.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงโรคจิต เขต
สุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563

-                       

1.6.1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงโรคจิต เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค
จิตในเขตสุขภาพท่ี 3

มิถุนายน 2563 1/80 84,600.00        84,600.00              

1.6.2 กิจกรรมการวางแผนระบบงานการ
ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี

เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค
จิตในเขตสุขภาพท่ี 3

กุมภาพันธ์ 2563 1/33 27,530.00        27,530.00       -                       

1.6.3 กิจกรรมการประเมินผลในการวางระบบงาน
การด าเนินการร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี

เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค
จิตในเขตสุขภาพท่ี 3

'กรกฎาคม 2563 1/80 66,000.00        66,000.00              

1.7 กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจแก่
เครือข่ายในเขตสุขภาพท่ี 3

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายใน
พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 3

มกราคม 2563 1/80 20,000.00        20,000.00       -                       

1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบ
บริการการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการฆ่าตัว
ตาย เขตสุขภาพท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง ติดตามและเฝ้า
ระวังการฆ่าตัวตายในพ้ืนท่ี

'มิถุนายน 2563 1/80 20,000.00        20,000.00              

1.9 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเภทในพ้ืนท่ี

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ป่วยจิต
เภทในพ้ืนท่ี

พฤษภาคม 2563 1/40 10,000.00        10,000.00       -                       

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้ท่ีพ่ึงและการฟ้ืนฟูผู้พิการ
ทางจิตใจ พฤติกรรม และสติปัญญา การเรียนรู้ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เขตสุขภาพท่ี 3

2.1 วิเคราะห์ปัญหาความต้องการเก่ียวกับการพ้ืนฟูผู้
พิการทางจิตใจ พฤติกรรมตลอดจนการมีงานท า
ของผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรม โดยครอบครัวผู้ดูแล
 หน่วยงานท่ีก่ียวข้องรวมท้ังเครือข่าย

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
เก่ีบงกับการฟ้ืนฟูจิตใจ พฤติกรรม 
ตลอดจนการมีงานท าของผู้พิการ
ทางจิตใจ

มกราคม 1/42 50,000.00        50,000.00       -                       

2.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดรูปแบบแนว
ทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพสู่การ
มีงานท าของผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ทางจิตใจและพฟติกรรมท่ีเข้าร่วม
โครงการให้ดีข้ึน

มีนาคม,มิถุนายน 
2563

1/20 20,000.00        20,000.00       -                       

2.3 กิจกรรมการฟ้ืนฟูและการประเมินคุณภาพชีวิตผู้
พิการทางจิตใจพฤติกรรม ฯ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ทางจิตใจและพฟติกรรมท่ีเข้าร่วม
โครงการให้ดีข้ึน

มิถุนายน,สิงหาคม
 2563

1/30 30,000.00        15,000.00       15,000.00              

2.4 กิจกรรมติดตามประเมินผลการฟ้ืนฟูและการ
ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม

เพ่ือติดตามคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม

กรกฎาคม,
สิงหาคม 2563

2 คร้ัง 20,000.00        20,000.00              

2.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้ท่ีพ่ึง

เพ่ือให้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
จิตเวชไร้ท่ีพ่ึงได้อย่างเหมาะสม

กรกฎาคม 2563 1/50 30,000.00        30,000.00              

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น

3.1 โครงการทศวรรษสมาธิส้ัน (พ้ืนทีน าร่อง) 
บูรณาการ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเส่ียงต่อระดับสติปัญญาต่ า
กว่ามาตราฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและ
ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี
 3 ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ประเมินปัญหาของเด็กและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาของ
เด็กได้อย่างเหมาะสม

กุมภาพันธ์ 2563 1/136 31,420.00        31,420.00       -                       

3.4 โครงการการด าเนินงานใช้เคร่ืองมือ TDAS (Thai 
Diagnostic Autism Scale) ในหน่วยงาน
สาธารณสุขคู่เครือข่าย 
เขตสุขภาพท่ี 3 (จ.อุทัยธานีและ จ.ก าแพงเพชร)

เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
โรคออทิสติกในเขตสุขภาพท่ี 3

มิถุนายน-
กรกฎาคม 2563

2/15 59,000.00        59,000.00       -                       



วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์ท่ี3

1 โครงการมหกรรมคุณภาพ (CQI) เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

มกราคม,
กรกฎาคม 2563

1/70 18,200.00        9,100.00         9,100.00                

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ. เพ่ือ Re-accredit
ข้ันท่ี 3

เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

มกราคม 2563 1/120 155,400.00      155,400.00     -                       

4 โครงการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความ
พร้อม Re-Accredit คร้ังท่ี 3

เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

ตุลาคาม-ธันวาคม
 2562

6/50 121,090.00      121,090.00     -                       

6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในรพ.

เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

สิงหาคม 2563 1/115 20,550.00        20,550.00              

7 ประชุมวิชาการ ICN Forum เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

กันยายน 2563 1/50 28,200.00        28,200.00              

8 การประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนการพัฒนา
คุณภาพหลังได้รับการรับรอง.

เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

มิถุนายน 2563 1/50 10,100.00        10,100.00              

9 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานระบบบริหารความเส่ียง

เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

มิถุนายน 2563 1/40 5,200.00          5,200.00                

10 การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

ธันวาคม 2562 1/30 12,000.00        12,000.00       -                       

11 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

กุมภาพันธ์ 2563 1/35 17,500.00        17,500.00       -                       

12 โครงการผลิตส่ือความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - 
แผ่นพับ/วารสาร/pocket book/ป้ายไวนิล

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

พฤศจิกายน 2562,
 เมษายน,

มิถุนายน 2563

3 คร้ัง 243,500.00      39,500.00       204,000.00            

13 โครงการพัฒนาความรู้ด้านยาทางจิตเวชแก่บุคลากร
ในเขตบริการสุขภาพท่ี 3

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

ตุลาคม 2562, 1/60 11,400.00        11,400.00       -                       

14 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

พฤศจิกายน 2562 1/200 20,000.00        20,000.00       -                       

15 โครงการวันโรคจิตเภท เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

กรกฎาคม 2563 1 คร้ัง 20,000.00        20,000.00              

17 โครงการรณรงค์สุขภาพจิตในวันส าคัญประจ าปี เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

ตุลาคม 2562 -
กันยายน 2563

12 คร้ัง 30,000.00        20,500.00       9,500.00                

18 โครงการพัฒนาความรู้ทางจิตเวชแก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

ตุลาคม 2562 -
กันยายน 2563

22/726 18,150.00        18,150.00       -                       

19 โครงการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช

ผลิตนวัตกรรมและเป็นต้นแบบใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเขต
สุขภาพท่ี 3

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2563

2/50 78,000.00        78,000.00       -                       

20 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในการทบทวน 
ปรับปรุง ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการ 
Re-accredit คร้ังท่ี 3

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและกระบวนการวิจัย

พฤศจิกายน 2562,
 เมษายน,มิถุนายน

 2571

1/100 39,700.00        39,700.00       -                       

21 โครงการส ารวจความพึงพอใจในการใช้เคร่ืองมือ 
DST จากผู้ใช้ท่ัวประเทศ (13 เขตสุขภาพ)

ผลิตนวัตกรรมและเป็นต้นแบบใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเขต
สุขภาพท่ี 3

มีนาคม 2563 1/352 97,000.00        97,000.00       -                       



วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี4

1   ด้านบริหาร

1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตามนโยบาย Smart
 Psychiatric Hospital

เพ่ือพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล ธันวาคม 2562 2 คร้ัง -                 -                       

1.3 โครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันปัญหาอัคคีภัย เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ฯมีความรู้ ความเข้าใจ
แผนและวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย

มกราคม 2563 1 คร้ัง 28,840.00        28,840.00       -                       

1.4 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เพ่ือสนับสนุนนโยบายและแก้ปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

ธันวาคม 2562 1 คร้ัง 5,000.00          5,000.00         -                       

1.5 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

เพ่ือประเมินความปลอดภัยของ
อาคารและแก้ไขจุดช ารุดในสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล

มกราคม 2563 1 คร้ัง 25,000.00        25,000.00       -                       

1.6 โครงการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยในบริการจิต
เวช

เพ่ือพัฒนาระบบบริการแพทย์แผน
ไทยในบริการจิตเวช

กรกฎาคม 2563 1 คร้ัง 75,000.00        75,000.00              

2 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.1 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังตามค่าเทียบเท่า
พนักงานเต็มเวลา (Full Time Equivalent:FTE)

เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงบทบาท
ของตนเอง และวางแผนอัตรา
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน

ตุลาคม,ธันวาคม 
2562

2 คร้ัง 31,220.00        31,220.00       -                       

2.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรปี 2563 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท างานของ
บุคลากร

กุมภาพันธ์,
เมษายน,มิถุนายน
,กรกฎาคม 2563

4 คร้ัง 250,000.00      95,100.00       154,900.00            

2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท างานเป็นทีม OD เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหน่วยงาน กรกฎาคม 2563 1 คร้ัง 450,000.00      450,000.00            

2.4 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ปี 2563

เพ่ือทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์

มิถุนายน 2563 2 คร้ัง 50,000.00        50,000.00              

2.7 โครงการเกษียณ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
เกษียณ และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร

กันยายน 2563 3 คร้ัง 70,000.00        70,000.00              

3 ด้านนโยบายและแผน

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

เพ่ือก าหนดกลยุท์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และพิจารณา
โครงการให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์

สิงหาคม 2563 1/40 30,000.00        30,000.00              

โครงการเพ่ิมจากต้นปีเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานท่ีส าคัญของหน่วยงาน

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม
ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพ่ือ
 Re-Accredit คร้ังท่ี 3 ตามมาตรฐานฉบับท่ี 4

เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์มีความ
พร้อมในการตรวจเย่ียมเพ่ือต่ออายุ
การรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล

ตุลาคม 2562 1/50 15,000.00        15,000.00       -                       

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงาน
วิกฤตสุขภาพจิต

เพ่ือทบทวนบทบาทของทีม MCATT
 และปรับให้เหมาะสมตามบทบาท 
หน้าท่ีและสถานการณ์

ตุลาคม 2562 1/45 6,750.00          6,750.00         -                       

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร "ออกก าลังกาย
กันสักนิด Good Health Great Work"
(พ.ย.-ก.พ.)

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายท่ีดีและจิตใจท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563

1/45 14,500.00         4900 9,600.00                
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แผนงานโครงการส าคัญของหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ Health is life :
 Mental heealth is happy life

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท้ังในเร่ืองของสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้กับบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช
นครินทร์

ธันวาคม 2562 1/161 86,000.00        86,000.00       -                       

5 โครงการสัมมนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชท่ีมีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน

เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชน

มกราคม 2563 1/100 9,350.00          9,350.00         -                       

6 การส ารวจปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในโครงการ
การรับรู้ภาวะสุขภาพจิตประชาชนไทยจากมาตรการ
เข้มข้นในการป้องกัน ควบคุมระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019

เพ่ือส ารวจภาวะสุขภาพจิตของ
ประชาชนไทยจากมาตรการการ
ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

มีนาคม 2563 1/20 48,280.00        46,780.00       1,500.00                

7 โครงการพัฒนาวิชาการและระบบบริการการใช้
กัญชาทางการแพทย์

เพ่ือสร้างเสริมความรู้และความ
เข้าใจการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่
บุคลากรทางการแพทย์

กุมภาพันธ์ 2563 1/400 2,000.00          2,000.00         -                       

8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายนอก (Out 
Source) ในภาวะท่ีเกิดโรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019

เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่ม Out Source
 มีความรุ้ ความเข้าใจเร่ืองติดเช้ือ 
COVID-19

เมษายน 2563 1/20 5,200.00          5,200.00         -                       

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การ
ระบาดของเช้ือเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขในเขต
สุขภาพท่ี 3 มีแนวทางในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการ
ฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

มิถุนายน 2563 1/193 150,800.00      150,800.00            

10 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
เพ่ือดูแลฟ้ืนฟูจิตใจหลังสถานการณ์การระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพ
ท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขให้มีความรู้ตามแนว
ทางการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้
ประสบภาวะวิกฤติในการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

มิถุนายน 2563 1/193 256,640.00      256,640.00            

11 โครงการสัมมนาประเมินผลการด าเนินงานฟ้ืนฟู
จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3

สิงหาคม 2563 1/250 167,900.00      167,900.00            


