
หนวํย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รวมทัง้สิ้น 47,741,822  
งบรายจ่าย : ........(เชํน งบดําเนนิงาน)
 - ค่าใชจ้่าย.....(เชํน คําใช๎จํายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม)

47,409,916  

ผูกพัน ป ี2560 331,906      
1.กลุ่มภารกิจดา้นอ านวยการ

 - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 5,118,340    
งบด าเนินงาน 2 50              100           2         36,340             
1.โครงการ "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม"ํ ประจําปีงบประมาณ 2 50              100           2         รุน่ 18,170           บาท/รุน่ 36,340             √ วัตถุประสงค์
พ.ศ. 2561 1.เพื่อให๎บุคลากรใหมํเพิ่มพนูความร๎ูความเข๎าใจ ทักษะ เจตคติ
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 ที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
    ในประเทศ ในอนัที่จะทําให๎การปฏิบัติหน๎าที่ราชการเกดิประสิทธิภาพและ
 - วิทยากรภายในสถาบัน จํานวน 6 ทําน 2 6          ประสิทธิผล
 - คําตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคเอกชน 2 2          3         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 7,200               2.เสริมสร๎างความค๎ุนเคยระหวํางบุคลากรใหมํอนัจะกอํให๎เกดิ
 - คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม ผ๎ูเข๎ารับการอบรม 50 คน 2 50              5          8          63             2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 4,410               ทัศนคติและคํานิยมที่ดีตํอการทํางาน เพื่อสํวนรํวม
วิทยากร 8 คน คณะผ๎ูจัด 5 คน 3.เพื่อให๎บุคลากรใหมํร๎ูกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ และเข๎าใจวัฒนธรรม
 - คําอาหารกลางวัน วิทยากร 8 คน คณะผ๎ูจัด 5 คน 2 8          5          13             1         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 1,560               การทํางานของสถาบัน สามารถที่จะนํามาปรับปรุงพฒันาตนเอง
 - คําวัสดุอปุกรณ์เอกสารการอบรม 2 5,000             บาท 5,000               ให๎การทํางานเกดิสัมฤทธิผลตรงตามเปูาหมายของสถาบัน

รวมเป็นเงิน 18,170             กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 
บุคลากรใหมํของสถาบันโรคทรวงอก 
จํานวน 2 รํุนๆ ละ 50 คน รวมทั้งส้ิน 100 คน
รํุนที่ 1 ในระหวํางวันที่ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61
รํุนที่ 2 ในระหวํางวันที่ 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรที่บรรจุใหมํทุกคนมีความร๎ู 
ความสามารถเหมาะสม มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ
มีความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่สามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยาํงมีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์ตํอ
สถาบันโรคทรวงอก
2.บุคลากรมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมมากขึ้น
3.บุคลากรได๎เรียนร๎ูการทํางานเป็นทีม เพื่อมุงํสํูความสําเร็จของงาน

งบด าเนินงาน 100             100            22,730             
2.โครงการ เพิ่มพนูความร๎ูทักษะด๎านพฤติกรรมบริการ 100            100           22,730             √ วัตถุประสงค์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.ผ๎ูเข๎าอบรมตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมบริการที่ดี
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 ผลกระทบตํอภาพลักษณ์ของสถาบันโรคทรวงอก

รายละเอียดค่าใชจ้่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือขา่ยวิชาการ/แก้ไขปญัหาสุขภาพฯ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

1 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

    ในประเทศ 2.ผ๎ูเข๎าอบรมมีความร๎ูความเข๎าใจเกีย่วกบัศาสตร์และศิลป์ 
1.คําตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคเอกชน 2          6         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 14,400             เทคนิคการให๎บริการวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การประสานงาน
2.คําอาหารวํางผ๎ูเข๎ารับการอบรม 100 คน วิทยากร 2 คน 100             5          2          107            2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 7,490               การชํวยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความสามัคคี การทํางานเป็นทีม
คณะผ๎ูจัด 5 คน เพื่อนําความร๎ูไปใช๎ในการปฏิบิตงาน
3.คําอาหารกลางวันวิทยากร 2 คน คณะผ๎ูจัด 5 คน 5          2          7               1         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 840                 3.ผ๎ูเข๎าอบรมได๎ทราบถึงการพฒันาในด๎านคุณธรรมและจริยธรรม

การแสดงสัมมาคารวะ การให๎เกยีรติซ่ึงกนัและกนั การทักทาย
การขอบคุณ การขอโทษ และการกลําวลา เพื่อสํงเสริมบรรยากาศ
ในการทํางานให๎มีประสิทธิภาพ
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 
ระดับผ๎ูบริหาร หัวหน๎ากลํุมงาน หัวหน๎าฝุาย หัวหน๎างาน 
ผ๎ูให๎บริการดํานหน๎าและบุคลากรผ๎ูสนใจ จากภายในสถาบัน
ทุกระดับ จํานวน 100 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีบุคลิกภาพ มนุษยสั์มพนัธ์การส่ือสาร 
ที่มีประสิทธิภาพเกดิทักษะการให๎บริการที่ดี
2.สามารถลดข๎อร๎องเรียนของผ๎ูรับบริการของผ๎ูรับบริการ
ด๎านพฤติกรรมบริการได๎
3.บุคลากรที่เข๎ารับการอบรมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริการ
ของตนเองและสร๎างพฤติกรรมองค์กรที่ดีในการเป็นผ๎ูให๎บริการ
ได๎อยาํงเหมาะสม
4.ภาพลักษณ์ของสถาบันเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก

งบด าเนินงาน 150            150           58,220             
3.โครงการเพิ่มทักษะกฎระเบียบด๎านทรัพยากรบุคคล 150            150           58,220             √ วัตถุประสงค์
ประจําปี 2561 1.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมเข๎าใจถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไขการกาํหนด
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 ตําแหนํง และการเล่ือนระดับข๎าราชการ
    ในประเทศ 2.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถวางแผนการสํงบุคลากร
1.คําตอบแทนวิทยากรภายนอกภาครัฐ 4          12        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 28,800             ฝึกอบรมได๎อยาํงเหมาะสม

(6ชม. 2 วัน) 3.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.คําอาหารวํางผ๎ูเข๎ารับการอบรม 150 คน วิทยากร 4 คน 150             5          4          159            4         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 22,260             การประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ ที่เป็นมาตรฐานเป็นที่
คณะผ๎ูจัด 5 คน (2มือ้2วัน) ยอมรับของทั้งผ๎ูประเมินและผ๎ูถูกประเมิน และมีความพงึพอใจ
3.คําอาหารกลางวัน วิทยากร 4 คน คณะผ๎ูจัด 5 คน 5          4          9               2         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 2,160               ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

2 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

4.คําวัสดุอปุกรณ์เอกสารการอบรม 5,000             บาท 5,000               กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก เดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61
จํานวน 2 วัน
คณะกรรมการบริหารหนํวยบริการ คณะกรรมการบริหาร
สถาบันโรคทรวงอก หัวหน๎ากลํุมงาน หัวหน๎าฝุาย หัวหน๎าแผนก 
หัวหน๎าหอผ๎ูปุวย หัวหน๎างานและบุคลากรผ๎ูสนใจ จํานวน 150 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถเข๎าใจถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไขการกาํหนด
ตําแหนํง และการเล่ือนระดับข๎าราชการ เพื่อการพฒันาบุคลากร
อยาํงเป็นระบบเหมาะสมในแตํละบุคคล มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผ๎ูประเมินและ
ผ๎ูถูกประเมิน

งบด าเนินงาน 15              1,050               
4.โครงการคัดเลือกคนดีศรีสถาบันโรคทรวงอกปีงบประมาณ 2561 15              1,050               √ วัตถุประสงค์
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 1.เพื่อยกยอํงบุคลากรของสถาบันที่มีความประพฤติดี และมี
    ในประเทศ ผลการปฏิบัติงานดี
1.คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าประชุม 10 คน คณะทํางาน 5 คน 1 15              2         วัน 35                 บาท/มือ้/คน 1,050               2.เพื่อเสริมสร๎างขวัญและกาํลังใจให๎บุคลากรของสถาบัน

กระทําดีตลอดไป
3.เพื่อเผยแพรํเกยีรติคุณบุคลากรดีเดํนให๎ปรากฎและเป็นตัวอยาํง
4.เพื่อสร๎างภาพพจน์ของบุคลากรให๎ดียิง่ขึ้น
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 
กลํุมที่ 1 กลํุมข๎าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ
กลํุมที่ 2 กลํุมข๎าราชการ ระดับชํานาญการ
พเิศษ - ชํานาญการ
กลํุมที่ 3 กลํุมข๎าราชการ ระดับชํานาญงาน -
ระดับปฏิบัติการ - ปฏิบัติงาน
กลํุมที่ 4 กลํุมลูกจ๎างประจํา
กลํุมที่ 5 พนักงานราชการ
กลํุมที่ 6 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
 ผ๎ูที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีสถาบันโรคทรวงอก 
ประจําปี 2559 จะได๎รับการยกยอํง
เชิดชูดเกยีรติดังนี้
1.ได๎รับการพจิารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
2.ได๎รับเงินรางวัลจากสถาบัน
3.ได๎รับประกาศเกยีรติคุณ

งบด าเนินงาน 5,000,000         

3 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

5.โครงการพฒันาบุคลากร ประจําปี 2561 5,000,000         √ วัตถุประสงค์
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 1.เพื่อพฒันาศักยภาพบุคลากรให๎มีความร๎ู ทักษะ ทัศนคติ
    ในประเทศ ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให๎มีประสิทธิภาพ และรองรับการ
 - คําลงทะเบียน และคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 5,000,000       บาท 5,000,000         เปล่ียนแปลงในอนาคต
ตามระเบียบของทางราชการ 2.เพื่อเสริมสร๎างโอกาศให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมได๎สร๎างความสัมพนัธ์

เชิงสังคมอยาํงตํอเนื่อง และสร๎างเครือขํายเพื่อให๎การปฏิบัติงาน
มีความราบร่ืน
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอกทุกระดับ
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎ารับการพฒันามีความร๎ู ทักษะ ทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันได๎มีประสิทธิภาพ
และรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต
2.ผ๎ูเข๎ารัรบการอบรมมีความสามารถในการประยกุต์
แนวคิดและวิธีการไปใช๎ในการปฏิบัติงาน

 - งานคุ้มครองจริยธรรม 737,550      
งบด าเนินงาน 2 300            300           39,500             
6.โครงการ อนุรักษ์พลังงาน สถาบันโรคทรวงอก 2 300             300            39,500             √ วัตถุประสงค์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.มุงํเน๎นให๎ผ๎ูเข๎าฝึกอบรมได๎เกดิจิตสํานึกและมีความร๎ูพื้นฐาน
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 ด๎านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากการ
    ในประเทศ ศึกษาจากกรณีตัวอยาํงที่ประสบความสําเร็จ เพื่อให๎เกดิการ
1.คําตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (2 รํุน) 2 2          6         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 14,400             นําไปสํูการปฏิบัติเกดิผลประหยดัได๎จริง
2.คําอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืมสําหรับวิทยากรและ 2 7                2         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 1,680               2.เพื่อลดการใช๎งานพลังงานภายในองค์กรให๎ได๎ตามเปูาหมาย
คณะทํางาน ที่กาํหนดอยาํงเป็นรูปธรรม แบํงเป็นลดคําไฟฟาู คําน้ํา อยาํงน๎อย
3.คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าอบรม คณะทํางาน และวิทยากร 2 307             2         มือ้ 30                 บาท/มือ้/คน 18,420             10% ในขั้นตอนแรก
4.คําวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 2 5,000             บาท 5,000               3.เพื่อพฒันาและสํงเสริมบทบาทของบุคลากรให๎มีสํวนรํวม

ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารได๎อยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื
4.สามารถประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของตนเอง
เพื่อนําไปสํูการจัดทําแผนดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ได๎อยาํงประสิทธิภาพ
5.เพื่อดําเนินการให๎สอดคล๎องกบั พ.ร.บ. สํงเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ฉบับที่ 2 ปี 2550 กาํหนด
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
คณะกรรมการฯ ผ๎ูตรวจประเมิน สส.พลังงาน
และบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก (2 รํุน)

4 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

จํานวน 300 คน
รํุนที่ 1 เดือน ม.ีค. - ส.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.30 น.
รํุนที่ 2 เดือน ม.ีค. - ส.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูความเข๎าใจแนวทางการประหยดัพลังงาน
และสามารถลดใช๎พลังงานได๎ประมาณ 20%

งบด าเนินงาน 100            100           63,980             
7.โครงการอบรม "กจิกรรม 5 ส. และเทคนิคการตรวจประเมิน 100             100            63,980             √ วัตถุประสงค์
5ส." สถาบันโรคทรวงอก ประจําปีงบประมาณ 2561 1.เพื่อสร๎างแนวทางในการพฒันากจิกรรม 5ส. อยาํงมีมาตรฐาน
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 ยิง่ขึ้น ไปในทางเดียวกนั อยาํงตํอเนื่อง ยัง่ยนื
    ในประเทศ 2.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมได๎ทราบถึงแนวทางการตรวจ
1.คําตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2          18        ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 43,200             ประเมิน 5ส.

(6ชม.x3วัน) 3.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการตรวจ 5ส.
2.คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าอบรม คณะทํางาน และวิทยากร 107             2         มือ้ 30                 บาท/มือ้/คน 6,420               ในแตํละพื้นที่

57              4         มือ้ 30                 บาท/มือ้/คน 6,840               4.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีการให๎คะแนนแบบตํางๆ
3.คําอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน 7                3         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 2,520               ในแตํละพื้นที่
4.คําวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000             บาท 5,000               5.เพื่อให๎ส่ิงแวดล๎อมในสถานที่ทํางาน เป็นระเบียบ สะอาด

สวยงาม ปลอดภัย
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
หัวหน๎าหนํวยงาน หัวหน๎ากจิกรรม 5ส 
ขอหนํวยงาน ทีมเยีย่มสํารวจและผ๎ูที่เกีย่วข๎อง
จํานวน 100 คน จํานวน 3 วัน ระหวําง ก.พ.-เม.ย. 61
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรมีความมุงํมัน่และรํวมมือกนัสร๎างแนวทางพฒันากจิกรรม
5ส แนวทางเดียวกนั
2.บุคลากรในองค์การมีความภาคภูมิใจในการทํากจิกรรม 5ส
3.การดําเนินกจิกรรม 5ส ของสถาบันโรคทรวงอก มีการพฒันา
อยาํงตํอเนื่องหนํวยงานตํางๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
สํงผลให๎บุคลากรปฏิบัติงานได๎อยาํงสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
มีคุณภาพ

งบด าเนินงาน 150            150           2         (วัน1คืน) 455,930           
8.โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเรียนร๎ู 150             150            2         (วัน1คืน) 455,930            √ วัตถุประสงค์
ตามรอยพระยคุลบาท สถาบันโรคทรวงอก ประจําปีงบประมาณ เพื่อให๎บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได๎เรียนร๎ูตามรอย

5 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

พ.ศ. 2561 พระยคุลบาทและสามารถนําความร๎ูไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตน
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 เพื่อเป็นข๎าราชการที่ดีและพลังของแผํนดินรวมทั้งเสริมสร๎างวินัย
    ในประเทศ และประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแหํงจรรยาบรรณ และมาตรฐาน
 - คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (2 วัน) 6          6         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 21,600             ทางคุณะรรมและจริยธรรม
 - คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืมสําหรับวิทยากร คณะทํางาน 156             4         มือ้ 70                 บาท/มือ้/คน 43,680             กลํุมเปูาหมาย
และผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
 - คําที่พกัสําหรับวิทยากร คณะทํางาน และผ๎ูเข๎ารํวม ผ๎ูอาํนวยการ/รองผ๎ูอาํนวยการ/หัวหน๎ากลํุมงาน/หัวหน๎าฝุาย/
ประชุม (78 ห๎อง) หัวหน๎าหอผ๎ูปุวย/หัวหน๎างาน/หัวหน๎าหนํวยงานและบุคลากร
ห๎องพกัเด่ียว 3         ห๎อง 1,450             บาท/ห๎อง 4,350               ของสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 150 คน
ห๎องพกัคํู 75        ห๎อง 1,800             บาท/ห๎อง 135,000            จํานวน 2 วัน 1 คืน ระหวํางเดือน พ.ย. 60 - ม.ีค. 61
 - คําอาหาร (3 มือ้) สําหรับวิทยากร คณะทํางาน และ 156             800               บาท/คน 124,800            ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได๎เรียนร๎ูตามรอยพระยคุลบาท
 - คําเชํายานพาหนะรับสํง ไป-กลับ (2 วัน) และสามารถนําความร๎ูไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเป็น
รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 48 ที่นั่ง 3 2         วัน (3 คัน) 15,000           บาท/วัน/คัน 90,000             ข๎าราชการที่ดีและพลังของแผํนดินรวมทั้งเสริมสร๎างวินัยและ
รถต๎ูปรับอากาศสําหรับดูสถานที่จัดโครงการ 1 1         วัน (1 คัน) 4,000             บาท/วัน/คัน 4,000               ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแหํงจรรยาบรรณและมาตรฐานทาง
รถต๎ูปรับอากาศสําหรับคณะทํางาน 1 2         วัน (1 คัน) 4,000             บาท/วัน/คัน 8,000               คุณธรรมและจริยธรรม
 - คําของสมนาคุณในการดูงาน 1,500             บาท 1,500               
 - คําเข๎าชมสถานที่โครงการพระราชดําริ 150             20                 บาท/คน 3,000               
 - คําวัสดุ อปุกรณ์ในการทํากจิกรรม 20,000           บาท 20,000             

งบด าเนินงาน 100            100           1         14,740             
9.โครงการอบรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตและ 100             100            1         วัน 14,740             √ วัตถุประสงค์
ประพฤติชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อให๎บุคลากรของสถาบัน ทราบถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวงการราชการ
วันที.่.........................2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 2.เพื่อให๎บุคลากรของสถาบัน มีความร๎ูความเข๎าใจเกีย่วกบัความ
ณ ห๎องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี เป็นมาและภัยอนัตรายที่เกดิจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 แนวทางในการแกป๎ัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
    ในประเทศ 3.เพื่อให๎บุคลากรของสถาบัน มีสํวนรํวมในการปูองกนัและ
 - คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1          6         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 3,600               ปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
 - คําอาหารวํางสําหรับวิทยากร คณะทํางาน และผ๎ูเข๎า 107             2         มือ้ 30                 บาท/มือ้/คน 6,420               4.เพื่อสร๎างความตระหนักวําปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาของสังคม
รํวมประชุม ที่ทุกคนจะต๎องรํวมกนัแกไ๎ขโดยใช๎มาตรการเสริมสร๎างจิตสํานึก
 - คําอาหารกลางวันสําหรับวิทยากร คณะทํางานและ 5          1          6               1         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 720                 ด๎านคุณธรรม อนัจะนําไปสํูการสร๎างคํานิยม "ยกยอํงคนดี"
ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม ให๎คนดีรวมกลํุมชํวยเหลือคนดีด๎วยกนั
 - คําเอกสารและวัสดุอปุกรณ์ในการประชุม 4,000             บาท 4,000               กลํุมเปูาหมาย

 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
ผ๎ูอาํนวยการ/รองผ๎ูอาํนวยการ/หัวหน๎ากลํุมงาน/หัวหน๎าฝุาย/
หัวหน๎าหอผ๎ูปุวย/หัวหน๎างาน/หัวหน๎าหนํวยงานและบุคลากร
ของสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 150 คน
 จํานวน 1 วัน ระหวําง ม.ีค.-ส.ค. 61
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรของสถาบัน ได๎ทราบถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในวงการราชการ
2.บุคลากรของสถาบัน ได๎มีความร๎ูความเข๎าใจเกีย่วกบัความเป็นมา
และภัยอนัตรายที่เกดิจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนแนวทาง

6 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

ในการแกป๎ัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.บุคลากรของสถาบัน ได๎มีสํวนรํวมในการปูองกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
4.บุคลากรของสถาบัน เกดิจิตสํานึกด๎านคุณธรรมและ
ความภาคภูมิใจในการเป็น "ข๎าราชการไทยไสสะอาด" และคนดีของ
สังคม ทั้งพร๎อมที่จะ "ยกยอํงคนดี" และชํวยเหลือคนดีด๎วยกนั

งบด าเนินงาน 50              50             5         38,400             
10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านวิศวกรรมความปลอดภัย 50              50             5         วัน 38,400             √ วัตถุประสงค์
อาคารสถานที่ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ 1.เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎เรียนร๎ูความปลอดภัยและส่ิงแวดล๎อม
ของสถาบันโรคทรวงอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสถาบัน
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 2.เพื่อเรียนร๎ูวิธีการใช๎เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์
    ในประเทศ ได๎อยาํงถูกวิธีและปลอดภัย
 - คําตอบแทนวิทยากรภายนอกภาครัฐ 6 1          5         วัน 600               บาท/ชั่วโมง 18,000             3.เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

(6ชม.5วัน) และอปุกรณ์ทางการแพทย์
 - คําอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน 5          1          6               5         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 3,600               4.เพื่อให๎มีความร๎ูความสามารถ เข๎าใจ ค๎ุนเคยกบัเคร่ืองมือและ
 - คําอาหารวํางสําหรับวิทยากร คณะทํางาน และ 2 50              5          1          56             5         วัน 30                 บาท/มือ้/คน 16,800             อปุกรณ์ทางการแพทยต์ลอดจนร๎ูจักใช๎งานตามความเหมาะสม
ผ๎ูเข๎ารับการอบรม 5.เพื่อได๎เรียนร๎ูการบริหารจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล๎อม

ในเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทยภ์ายในสถาบันอยาํงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
1.เจ๎าหน๎าที่ของสถาบันโรคทรวงอก ประกอบด๎วย
คณะกรรมการด๎านความปลอดภัย อคัคีภัย
ส่ิงแวดล๎อมและการจราจร และเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูเกีย่วข๎อง
จํานวน 25 คน
2.เจ๎าหน๎าที่ที่มีการใช๎เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย ์
เชํน เจ๎าหน๎าที่ห๎องปฏิบัติการชํางซํอมบํารุง 
เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานจํายกลาง เจ๎าหน๎าที่เอกซเรย ์
เจ๎าหน๎าที่ซักฟอก เจ๎าหน๎าที่ห๎องสวนหัวใจ และเจ๎าหน๎าที่ศูนยส่ื์อสาร
จํานวน 25 คน เดือน ม.ีค. - ส.ค. 61 จํานวน 5 วัน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมจะได๎เรียนร๎ูและเพิ่มทักษะเพื่อให๎เกดิความร๎ู
ความสามารถเข๎าใจและค๎ุนเคยกบัเคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทางการแพทย ์ตลอดจนนําความร๎ูไปบริหารจัดการเคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ดังกลําวได๎อยาํงมีประสิทธิภาพตํอไป

งบด าเนินงาน 2 250            250           2         54,640             
11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปูองกนัและระงับอบุัติภัย 2 250             250            2         รํุน 54,640             √ วัตถุประสงค์ เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรม
อคัคีภัยและการเคล่ือนยา๎ยผ๎ูปุวย สถาบันโรคทรวงอก 1.ได๎เรียนร๎ูหลังจากเกดิภัยพบิัติทางธรรมชาติขั้นรุนแรงแล๎วจะ

7 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปฏิบัติตนอยาํงไร
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 2.ได๎เรียนร๎ูเกีย่วกบัสภาวะอนัตรายของอคัคีภัยขั้นต๎น 
    ในประเทศ และขั้นรุนแรง ที่เกดิจากเชื้อเพลิงตํางๆ ภายในอาคาร
1.คําตอบแทนวิทยากร 3.ได๎เรียนร๎ูและฝึกซ๎อมเทคนิคการควบคุมอคัคีภัยขั้น ด๎วยวิธีการ
 - คําวิทยากรภายนอกภาคเอกชน 1คน (2 รํุน) 2 1          2         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 4,800               ตํางๆ ที่ถูกต๎องและปลอดภัย

4.ได๎เรียนร๎ูและฝึกอบรมเกีย่วกบัอปุกรณ์ดับเพลิง และอปุกรณ์
 - คําวิทยากรภายนอกภาครัฐ (2 รํุน) 2 2          5         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 12,000             ที่ใช๎ในการควบคุมเพลิง
2.คําวัสดุ 5.ได๎ทราบถึงและจัดเตรียมอปุกรณ์ดับเพลิง และการจัดทีม
 - คําน้ํายาดับเพลิง (2 รํุน) 2 10,500           บาท 10,500             เข๎าชํวยเหลือผ๎ูปุวยและขนยา๎ยทรัพยสิ์นของทางราชการเพื่อให๎
 - คําเอกสาร และ อปุกรณ์ (2 รํุน) 2 10,000           บาท 10,000             ถึงจุดที่เกดิเหตุได๎อยาํงรวดเร็วและตํอเนื่องด๎วยความปลอดภัย
3.คําใช๎สอย 6.เพื่อให๎มีความร๎ูความสามารถและเข๎าใจ ค๎ุนเคยกบัอปุกรณ์
 - คําอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน 2 5          3          8               1         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 1,920               ดับเพลิงตํางๆ และร๎ูจักใช๎ตามความเหมาะสม

7.ได๎เรียนร๎ูและฝึกซ๎อมเทคนิคการชํวยเหลือและเคล่ือนยา๎ยผ๎ูปุวย
 - คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืมผ๎ูเข๎าอบรม วิทยากร 2 257             2         มือ้ 30                 บาท/มือ้/คน 15,420             ที่ชํวยเหลือตัวเองได๎และไมํได๎ตลอดจนการขนยา๎ยทรัพยสิ์นของ
และคณะทํางาน ทางราชการในสํวนที่สําคัญๆ

กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
จํานวน 2 รํุน
รํุนที่ 1 ผ๎ูเข๎าอบรม 150 คน เดือน ม.ีค. - ส.ค. 61 
รํุนที่ 2 ผ๎ูเข๎าอบรม 100 คน  เดือน ม.ีค. - ส.ค. 61
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.เรียนร๎ูหลักการปฏิบัติหลังจากการเกดิภัยพบิัติทางธรรมชาติ
ขั้นรุนแรง
2.เรียนร๎ูการปูองกนัการเกดิอคัคีภัย
3.เรียนร๎ูวิธีการดับเพลิงเบื้องต๎น
4.เรียนร๎ูการเลือกใช๎ถังดับเพลิงแตํละชนิดหรือทํอดับเพลิง
สําหรับเพลิงไหม๎แตํละประเภท
5.เรียนร๎ูวิธีการเคล่ือนยา๎ยผ๎ูปุวย ทรัพยสิ์นและตัวเอง จากสถานที่
เกดิเพลิงไหม๎ได๎อยาํงปลอดภัย

งบด าเนินงาน 150            150           1         18,740             
12.โครงการอบรม "พ.ร.บ. ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540" 150             150            1         วัน 18,740             √ วัตถุประสงค์
ประจําปีงบประมาณ 2561 1.เพื่อทราบแนวทางในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. ข๎อมูลขําวสาร
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 ของทางราชการ พ.ศ. 2540
    ในประเทศ 2.เพื่อให๎เกดิการทํางานอยาํงมีประสิทธิภาพในการให๎ข๎อมูลขําวสาร
1.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1          6         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 3,600               3.เพื่อให๎การดําเนินการเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภัยที่
2.คําอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน 5          1          6               1         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 720                 เกีย่วข๎องกบัข๎อมูลขําวสารของทางราชการ
3.คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าอบรม คณะทํางาน วิทยากร 157             2         มือ้ 30                 บาท/มือ้/คน 9,420               4.เพื่อให๎ขําวสารที่เปิดเผยแล๎วไมํเป็นการละเมิดสิทธิสํวนบุคคล
4.คําวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000             บาท 5,000               หรือทําให๎เกดิผลเสียตํอสํวนรํวม

8 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
หัวหน๎ากลํุมงาน/หัวหน๎าฝุาย/หัวหน๎างาน/หัวหน๎าหอผ๎ูปุวย/
หัวหน๎าหนํวยงาน/คณะกรรมการและข๎าราชการ สถาบันโรคทรวงอก
จํานวน 150 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎าอบรมได๎รับความร๎ูความเข๎าใจพระราชบัญญติัข๎อมูลขําวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.บุคลาการเข๎าใจแนวทางในการให๎ข๎อมูลขําวสารตามพระราชบัญญติั
ข๎อมูลขําวสารของทางราชการพ.ศ. 2540
3.เข๎าใจการดําเนินการเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภัยที่เกีย่วข๎องกบั
ข๎อมูลขําวสารของทางราชการและการละเมิดสิทธิสํวนบุคคลหรือ
ทําให๎เกดิผลเสียตํอสํวนรํวม

งบด าเนินงาน 120            120           1         วัน 16,880             
13.โครงการสัมมนาการบริหารงานพสัดุ เร่ือง "ความเส่ียงและ 120             120            1         วัน 16,880             √ วัตถุประสงค์
ความรับผิดทางละเมิดในการบริหารงานพสัดุ" ของสถาบัน เพื่อให๎บุคลากรได๎ทําความเข๎าใจถึงความสําคัญ หลักเกณฑ์
โรคทรวงอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 วําด๎วยการพสัดุ พ.ศ.  2535 และที่แกไ๎ขเพิ่มเติม และแนวทาง
    ในประเทศ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวพ) 0421.7/ว229
 - คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1          6         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 3,600               เร่ืองการกาํหนดวงเงินวิธีการจัดหาพสัดุโดยยกเว๎นตามแนวทาง
 - คําอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน 5          1          6               1         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 720                 ปฏิบัติในการจัดหาพสัดุด๎วยวิธีตลาดอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic
 - คําอาหารวํางสําหรับวิทยากร คณะทํางาน และ 120             5          1          126            2         มือ้ 30                 บาท/มือ้/คน 7,560               Market : e-market) และด๎วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม (Electronic Bidding : e-bidding) ตลอดจนมีความร๎ูความเข๎าใจ
 - คําวัสดุอปุกรณ์ในการอบรม 5,000             บาท 5,000               ถึงกรอบแนวคิดข๎อควรระวังความรับผิดชอบทางละเมิดที่อาจจะ

เกดิขึ้นได๎
2.เพื่อให๎บุคลากรได๎มีความร๎ูความเข๎าใจในการจัดหาดําเนินการ
จัดทําสัญญาซ้ือสัญญาจ๎างตลอดจนการบริหารสัญญา ทั้งนี้
เพื่อให๎เกดิประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ
3.เพื่อให๎บุคลากรได๎ทราบถึงคดีตํางๆ เกีย่วกบัการพสัดุที่มีการ
ฟอูงร๎องและตัดสินแล๎วเสร็จในศาลปกครองด๎วยเพื่อปูองกนัมิให๎
เกดิข๎อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและกรณีเข๎าขํายความผิด
พระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 อกีด๎วย
4.เพื่อให๎ได๎มีโอกาสยติุปัจจัยเส่ียงตํางๆ ในการบริหารงานพสัดุ
ของเจ๎าหน๎าที่และผ๎ูบริหาร
5.เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ข๎อคิดเห็นระหวํางผ๎ูรํวม
สัมมนาด๎วยกนัและวิทยากร
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
บุคลากรของสถาบัน จํานวน 120 คน 
ประกอบด๎วยผ๎ูอาํนวยการ ที่ปรึกษาผ๎ูทรงคุณวุฒิ
รองผ๎ูอาํนวยการ หัวหน๎าศูนยพ์ฒันาคุณภาพ หัวหน๎ากลํุมงาน 
หัวหน๎าฝุาย หัวหน๎าหอผ๎ูปุวย หัวหน๎างานผ๎ูตรวจพสัดุ
และผ๎ูปฏิบัติงานด๎านพสัดุ เดือน พ.ย. 60 - ส.ค. 61

9 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรมีความเข๎าใจถึงความสําคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ๎ขเพิ่มเติม อกีทั้งระเบียบ
สํานักนกยกรัฐมนตรีวําด๎วยการพสัดุด๎วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549 ตลอดจนมีความร๎ูความเข๎าใจถึงกรอบแนวคิดข๎อควรระวัง
ความรับผิดทางละเมิดที่อาจจะเกดิขึ้นได๎
2.บุคลากรมีความร๎ูความเข๎าใจในการจัดหาดําเนินการจัดทําสัญญาซ้ือ 
สัญญาจ๎าง ตลอดจนการบริหารสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให๎เกดิประโยชน์
สูงสุดตํอทางราชการ
3.บุคลากรได๎ทราบถึงคดีตํางๆ เกีย่วกบัการพสัดุที่มีการฟอูงร๎อง
และตัดสินแล๎วเสร็จในศาลปกครองด๎วย เพื่อปูองกนัมิให๎เกดิข๎อพลาด
ในการปฏิบัติงานและกรณีเข๎าขํายความผิดตามพระราชบัญญติ
วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 อกีด๎วย
4.บุคลากรได๎มีโอกาสยติุปัจจัยเส่ียงตํางๆ ในการบริหารงานพสัดุ
ของเจ๎าหน๎าที่และผ๎ูบริหาร
5.บุคลากรได๎มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ข๎อคิดเห็นระหวําง
ผ๎ูรํวมสัมมนาด๎วยกนัและวิทยากร

งบด าเนินงาน 150            150           2         วัน 34,740             
14.โครงการอบรม การพฒันาบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก 150             150            2         วัน 34,740             √ วัตถุประสงค์
การประเมนคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงาน 1เพื่อพฒันาองค์ความร๎ูด๎านการประเมินคุณธรรมและความ
ของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency โปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity &
Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Transparency Assessment : ITA) แกบํุคลากรของ สถาบัน
:งานค๎ุมครองจริยธรรม 30912 โรคทรวงอก
    ในประเทศ 2.เพื่อปรับปรุงพฒันากระบวนงานในเร่ืองคุณธรรมและความโปรํงใส
 - คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (1 คน) 6 1          2         วัน 600               บาท/ชั่วโมง 7,200               ในการดําเนินงานของสถาบันโรคทรวงอกให๎มัน่ใจได๎วําผลการประเมิน
 - คําอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน 8                2         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 1,920               สะท๎อนความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน
 - คําอาหารวํางสําหรับวิทากร คณะทํางาน และ 158             4         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 22,120             3.เพื่อเตรียมความพร๎อมบุคลากรให๎สามารถใช๎เคร่ืองมือ ITA เป็นกลไก
ผ๎ูเข๎าอบรม ขับเคล่ือนสถาบันโรคทรวงอกให๎มีการบริหารงานที่โปรํงใสตามหลัก
 - คําเอกสารประกอบการฝึกอบรม 3,500             บาท 3,500               ธรรมาภิบาล (Good Governance)

4.เพื่อปลูกฝังทัศนคติสํานึกตํอต๎านการทุจริต สร๎างความเข๎มแข็ง
สร๎างความมีสํวนรํวมและปิดโอกาสการทุจริต
5.เพื่อให๎บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกตระหนักถึงผลกระทบของการ
ทุจริตคอรัปชั่นและระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
รองผ๎ูอาํนวยการ/หัวหน๎ากลํุม/หัวหน๎าฝุาย/หัวหน๎าหอผ๎ูปุวย/
หัวหน๎าหนํวยงาน/คณะกรรมการจริยธรรม/คณะทํางานสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมความโปรํงใส และปูองกนัปราบปรามการทุจริต/

10 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

คณะกรรมการ พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสาร/คณะกรรมตรวจสอบภายใน/
คณะกรรมการควบคุมภายใน/คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
และบริหารความเส่ียง และผ๎ูเกีย่วข๎อง จํานวน 150 คน
2 วัน เดือน ต.ค. 60 - ม.ีค. 61
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรมีความร๎ู ความเข๎าใจ สามารถใช๎เคร่ือง ITA 
เป็นกลไกขับเคล่ือนสถาบันโรคทรวงอก ให๎มีการบริหารงานที่โปรํงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีทัศนคติตํอต๎านการ
ทุจริต และมีสํวนรํวมในการเฝูาระวังการทุจริตภายในสถาบันโรคทรวงอก
2.การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงาน
ของสถาบันโรคทรวงอก "ผําน" ร๎อยละ 60 ของแตํละหนํวยงาน
ในสังกดักรมการแพทย์

 - ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 33,926        
งบด าเนินงาน 33,926             
15.โครงการจัดส่ิงแวดล๎อมในแผนกการพยาบาลผ๎ูปุวยนอก 33,926             √ วัตถุประสงค์
ประจําปี 2561 1.เพื่อให๎ห๎องน้ํา/สุขา มีกล่ินหอมด๎วยสมุนไพร
:ฝุายบริหารงานทั่วไป 2.ห๎องน้ํา/สุขา สะอาดได๎มาตรฐานกรมอนามัย 
    ในประเทศ 33,926 บาท 33,926             กระทรวงสาธารณสุข
 - คําอปุกรณ์ในการตกแตํงห๎องน้ํา ระยะเวลาดําเนินการ  ต้ังแตํ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

พนืที่ในการดําเนินการมี 13 จุดบริการ คือ
จุดบริการ 1
ห๎องน้ํา/สุขา ตึก 7 ชั้น 1 ผ๎ูปุวยหญงิ 6 ห๎อง
ห๎องน้ํา/สุขา ตึก 7 ชั้น 1 ผ๎ูปุวยชาย 3 ห๎อง
จุดบริการ 2
ห๎องน้ําหลังห๎องยาห๎องน้ําหญงิ 2 ห๎อง
ห๎องน้ําหลังห๎องยาห๎องน้ําชาย 2 ห๎อง
จุดบริการ 3
ห๎องน้ํา Cathlab ห๎องน้ําหญงิ 2 ห๎อง
ห๎องน้ํา Cathlab ห๎องน้ําชาย 1 ห๎อง 3 โถ
จุดบริการ 4
ห๎องตรวจโรค OPD หัวใจ ห๎อง 7 ถึง 8
จุดบริการ 5
ห๎องน้ํา/สุขา ตึก 8 ชั้น 5 ห๎องน้ําชาย, ห๎องน้ําหญงิ
จุดบริการ 6
ห๎องน้ํา/สุขา ศัลยกรรม ตึก 8 ชั้น 3
ห๎องน้ําชาย 2 ห๎อง, ห๎องน้ําหญงิ 2 ห๎อง
จุดบริการ 7
ห๎องน้ํา/สุขา ทันตกรรม ตึก 8 ชั้น 3
ห๎องน้ําชาย, ห๎องน้ําหญงิ
จุดบริการ 8
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

ห๎องน้ํา/สุขา OPD ปอด ตึก 8 ชั้น 2
ห๎องน้ําชาย 3 ห๎อง, ห๎องน้ําหญงิ 3 ห๎อง
จุดบริการ 9
ห๎องน้ํา/สุขา COPD ตึก 8 ชั้น 2
ห๎องน้ําชาย 3 ห๎อง, ห๎องน้ําหญงิ 3 ห๎อง
จุดบริการ 10
ห๎องน้ํา/สุขา ตึก 8 ชั้น 1
ห๎องน้ําชาย 3 ห๎อง, ห๎องน้ําหญงิ 3 ห๎อง
จุดบริการ 12
ห๎องน้ําจุดคัดกรอง ห๎องน้ําหญงิ 3 ห๎อง
ห๎องน้ําจุดคัดกรอง ห๎องน้ําชาย 3 ห๎อง
โถปัสสาววะชายจุดคัดกรอง 93 8 โถ
จุดบริการ 13
ห๎องน้ํา/สุขา ตึก X-RAY เกาํ 
ห๎องน้ําชาย 2 ห๎อง, ห๎องน้ําหญงิ 2 ห๎อง
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ห๎องน้ํา/สุขา สะอาดได๎มาตรฐานกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
2.ผ๎ูรับบริการพงึพอใจ

2.กลุ่มภารกิจดา้นวิชาการและการแพทย์
 -กลุ่มงานอายรุศาสตร์หัวใจ 5,016,100    
งบด าเนินงาน 600           2         268,000           
16.โครงการประชุมวิชาการ กลํุมงานอายรุศาสตร์หัวใจ 600            600           2         วัน 268,000            √ วัตถุประสงค์ เพื่อให๎ผ๎ูเข๎าประชุม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "Concise Cardiology 2018" 1.ได๎รับความร๎ูในเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งแนวทางเวชปฏิบัติ 
:กลํุมงานอายรุศาสตร์หัวใจ 30920 และความกา๎วหน๎าในเร่ืองการตรวจรักษาโรคหัวใจด๎วยวิทยากรใหมํๆ
    ในประเทศ 2.สามารถนําความร๎ูที่ได๎รับไปปรับใช๎ ในการดูแลผ๎ูปุวย และ
1.หมวดคําตอบแทน ถํายทอดความร๎ูสํูบุคลากรอืน่หรือประชาชน เพื่อให๎นําใช๎หรือให๎คําแนะนํา
 - คําวิทยากรภายในสถาบัน 10        ชั่วโมง 300 บาท/ชั่วโมง 3,000               ได๎อยาํงถูกต๎อง
 - คําวิทยากรภายนอกสถาบัน 2 ชั่วโมง 600 บาท/ชั่วโมง 1,200               กลํุมเปูาหมาย
2.หมวดคําใช๎สอย  - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
 - คําอาหารวําง 600             4         มือ้ 35                 บาท/วัน/คน 84,000             จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - คําอาหารกลางวัน 600             2         มือ้ 120               บาท/วัน/คน 144,000             - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 2 วัน ประมาณกลางเดือน ก.พ. 61
3.หมวดคําถํายเอกสาร ในการประชุม 35,800           บาท 35,800             

ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรทางการแพทยม์ีความเข๎าใจในเร่ืองวิธีการดูแลรักษาโรคหัวใจ
และโรคแทรกซ๎อนจากโรคหัวใจ
2.สามารถนําความร๎ูที่ได๎รับไปปรับใช๎กบัการปฏิบัติงาน และถํายทอดให๎
บุคลากรอืน่และประชาชน ให๎ทราบอยาํงกว๎างขวางยิง่ขึ้น
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

งบด าเนินงาน 500           2         198,100           
17.โครงการประชุมวิชาการ กลํุมงานอายรุศาสตร์หัวใจ 500             500            2         วัน 198,100            √ วัตถุประสงค์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการ 1.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทราบถึงแนวการตัดสินใจในการรักษา
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด Complex Cardiovascular ผ๎ูปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่มีความยุงํยากซับซ๎อน การเลือก
Intervention Forum 2018" ใช๎อปุกรณ์ตํางๆ ให๎เหมาะสมกบัผ๎ูปุวย ตลอดจนวิธีการรักษา
:กลํุมงานอายรุศาสตร์หัวใจ 30920 ใหมํๆ 
    ในประเทศ 2.เรียนร๎ูแลกเปล่ียนประสบการณ์และวิธีการแกไ๎ขปัญหาจากการ
1.หมวดคําตอบแทน เกดิภาวะแทรกซ๎อนจากการรักษาได๎อยาํงเหมาะสมและมี
 - คําวิทยากรภายในสถาบัน 6         ชั่วโมง 300               บาท/ชั่วโมง 1,800               ประสิทธิภาพ
 - คําวิทยากรภายนอก (ภาครัฐบาล) 6         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 3,600               กลํุมเปูาหมาย
2.หมวดคําใช๎สอย  - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
 - คําอาหารวําง 500             4         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 70,000             1.กลํุมเปูาหมาย อายรุแพทยโ์รคหัวใจ รวมถึงพยาบาลและบุคลากร
 - คําอาหารกลางวัน 500             2         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 120,000            ทางการแพทย ์ที่เกีย่วข๎องกบังานห๎องสวนหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก
3.หมวดคําวัสดุอปุกรณ์ (แผํนดีวีดี) 300 แผํน 2,700             บาท 2,700               และโรงพยาบาลอืน่ในเขตใกล๎เคียงที่มีห๎องสวนหัวใจ (เป็นโครงการที่มี

บุคลากรภายนอกรํวมประชุม)
2.พื้นที่เปูาหมาย สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลใกล๎เคียงในเขตนนทบุรี
ปทุมธานี และโรงพยาบาลอืน่ๆ ในตํางจังหวัดที่มีห๎องสวนหัวใจ
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 2 วัน ประมาณกลางเดือน ก.ค. 60
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.กลํุมเปูาหมาย อายรุแพทยโ์รคหัวใจ รวมถึงพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย ์ที่เกีย่วข๎องกบังานห๎องสวนหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก
โรงพยาบาลอืน่ในเขตใกล๎เคียงที่มีห๎องสวนหัวใจ (เป็นโครงการที่มีบุคลากร
ภายนอกรํวมประชุม)
2.พื้นที่เปูาหมาย สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลใกล๎เคียงในเขตนนทบุรี
ปทุมธานี และโรงพยาบาลอืน่ๆ ในตํางจังหวัดที่มีห๎องสวนหัวใจ

งบด าเนินงาน -            -      2,550,000         
18.โคงการรักษาผ๎ูปวุยที่เปน็โรคล้ินหวัใจไมตรัลร่ัวโดยการใช๎อุปกรณ์ 2,550,000         √ วัตถุประสงค์
พเิศษ Mitraclip (Mitraclip for Treatment of Mitarl 1.เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผ๎ูปุวยโรคล้ินหัวใจไมตรัลร่ัวที่มีภาวะเส่ียงสูง
regurgitaion) ตํอการผําตัด
:กลํุมงานอายรุศาสตร์หัวใจ 30920 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถาบันโรคทรวงอก ในสังกดักรมการแพทย์
    ในประเทศ ซ่ึงเป็นสถาบันระดับตติยภูมิ ที่สามารถแขํงขันกบัสถาบันทางการแพทยอ์ืน่
 - คําอปุกรณ์ MitraClip ประกอบด๎วยสายสวนและอปุกรณ์ 2,550,000       บาท 2,550,000         ทั้งในประเทศและตํางประเทศ
สําหรับวางและปลํอยวัสดุสําหรับหนีบรูร่ัวในล้ินหัวใจ 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของแพทย ์พยาบาลและบุคลากร

ทางการแพทย์
4.เพื่อบริหารการใช๎เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทยท์ี่มีราคาแพง
ให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด
กลํุมเปูาหมาย
 - ผ๎ูปุวยที่เป็นโรคล้ินหัวใจไมตรัลร่ัวที่มีภาวะเส่ียงสูงตํอการผําตัด
มีอายมุาก มีโรคอืน่รํวมด๎วย ห๎องหัวใจด๎านซ๎ายลํางบีบตัวออํน และ/หรือ
มีลักษณะล้ินหัวใจที่เหมาะสมในการรักษาด๎วย MitraClip
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
เพื่อให๎ผ๎ูปุวยที่เป็นโรคล้ินหัวใจไมตรัลร่ัวที่มีภาวะเส่ียงสูงตํอการผําตัด
อายมุาก มีโรคอืน่รํวมด๎วย ห๎องหัวใจด๎านซ๎ายลํางบีบออํน มีโอกาสได๎รับ
การรักษา เพื่อให๎มีชีวิตที่ยนืยาวขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้
ยงัเป็นการเพิ่มศักยภาพและสร๎างชื่อเสียงให๎กบัสถาบัน ในสังกดั
กรมการแพทย ์ที่จะสามารถแขํงขันกบัสถาบันทางการแพทยอ์ืน่ๆ ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ

งบด าเนินงาน 2,000,000         
19.โครงการรักษาผ๎ูปุวยที่หัวใจเต๎นผิดจังหวะชนิด Non Valvular 2,000,000         √ วัตถุประสงค์
atrial fibrillation เพื่อปูองกนัล่ิมเลือดหลุดไปอดุตันที่ 1.เป็นทางเลือกในการรักษาผ๎ูปุวยภาวะหัวใจเต๎นผิดจังหวะชนิด atrial
หลอดเลือดสมองด๎วยอปุกรณ์ปิดรยางค์เอเตรียมซ๎าย fibrillation ในกรณีที่ผ๎ูปุวยไมํสามารถใช๎ยาต๎านการแข็งตัวของเลือดได๎
(Left atrium appendang occluder devices) 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถาบันโรคทรวงอก ในสังกดักรมการแพทย์
    ในประเทศ ซ่ึงเป็นสถาบันระดับตติยภูมิ ที่สามารถแขํงขันกบัสถาบันทางการแพทยอ์ืน่
 - คําอปุกรณ์ LA appendage occluder device ประกอบด๎วย 2,000,000       บาท 2,000,000         ทั้งในประเทศและตํางประเทศ
สายสวนและอปุกรณ์สําหรับวางและปลํอยวัสดุสําหรับปิดรยางค์ 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของแพทย ์พยาบาลและบุคลากร
เอเตรียมซ๎าย ทางการแพทย์

4.เพื่อบริหารการใช๎เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทยท์ี่มีราคาแพง
ให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด
กลํุมเปูาหมาย
ผ๎ูปุวยหัวใจเต๎นผิดจังหวะชนิด atrail fibrillation ที่มีอตัราเส่ียงสูง
ตํอการเกดิล่ิมเลือดหลุดไปอดุตันที่หลอดเลือดสมอง
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก เป็นเวลา 1 ปี (โครงการตํอเนื่อง)
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
เพื่อให๎ผ๎ูปุวยที่เป็นโรคผ๎ูปุวยที่มีภาวะหัวใจเต๎นผิดจังหวะชนิด Non
valvular atrial fibrillation ที่มีอตัราเส่ียงสูงตํอการเกดิล่ิมเลือดในห๎อง
หัวใจ และไมํสามารถใช๎ยาต๎านการแข็งตัวของเลือดได๎ หรือมีข๎อห๎าม
ในการใช๎ยา การทําหัตถการนี้จะทําให๎ผ๎ูปุวยเข๎าถึงการรักษาตามมาตรฐาน
สากล รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและสร๎างชื่อเสียงให๎กบัสถาบัน
ในสังกดักรมการแพทย ์ที่จะสามารถแขํงขันกบัสถาบันทางการแพทยอ์ืน่ๆ
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ

 - กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 582,500      
งบด าเนินงาน 250           2         140,600           
20.โครงการประชุมวิชาการกลํุมงานศัลยศาสตร์ CDI-CVT Surgery 250             250            2         วัน 140,600            √ วัตถุประสงค์
Annual Meeting ประจําปี 2561 1.เพื่อเผยแพรํความร๎ูที่ทันสมัยด๎านศัลยกรรมผําตัดหัวใจ
:กลํุมงานศัลยศาสตร์ ปอดและหลอดเลือด
    ในประเทศ 2.เพื่อกระต๎ุนให๎แพทย/์บุคลากรสามารถติดตามความร๎ูด๎าน
 - คําวิทยากรในสถาบัน 7 2         วัน 600               บาท/ชั่วโมง 8,400               วิชาการผําตัดหัวใจปอดและหลอดเลือด

(7ชม.2วัน) 3.เป็นการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูประสบการณ์ด๎านการผําตัดหัวใจ
 - คําวิทยากรภาคเอกชน 3 2         วัน 1,200             บาท/ชั่วโมง 7,200               ปอดและหลอดเลือด

(3ชม.2วัน) กลํุมเปูาหมาย
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 - คําอาหารวําง 250             4         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 35,000              - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
 - คําอาหารกลางวัน 250             2         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 60,000             1.แพทย/์พยาบาลและทีมสหสาขาในสถาบัน จํานวน 150 คน
 - คําวัสดุอปุกรณ์/เบ็ดเตล็ด 30,000           บาท 30,000             2.แพทย/์พยาบาลและทีมสหสาขานอกสถาบัน จํานวน 100 คน

ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมได๎รับองค์ความร๎ูและนําไปประยกุต์ใช๎
ในการทํางานให๎เกดิประโยชน์ตํอผ๎ูปุวยด๎านการผําตัดหัวใจ 
ปอดและหลอดเลือด
2.มีการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูประสบการณ์ในการดูแลผ๎ูปุวยด๎านการ
ผําตัดหัวใจ/และหลอดเลือด

งบด าเนินงาน 120            120           2         วัน 441,900           
21.โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรกลํุมงานศัลยศาสตร์ 120             120            2         วัน 441,900            √ กลํุมเปูาหมาย
ประจําปี 2561  - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
:กลํุมงานศัลยศาสตร์  - แพทยแ์ละพยาบาล เจ๎าหน๎าที่กลํุมงาน
    ในประเทศ ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
 - คําที่พกั จํานวน 120 คน
ห๎องพกัเด่ียว 8         ห๎อง 1,450             บาท 11,600             ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
ห๎องพกัคํู 56        ห๎อง 1,800             บาท 100,800            เพื่อให๎บุคลากรมีการพฒันาวิชาการด๎านความร๎ู
 - คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 120             2         มือ้ 100               บาท 24,000             ในเร่ืองวิธีการดูแลรักษาผ๎ูปุวยผําตัดโรคหัวใจ
 - คําอาหาร (ไมํครบมือ้) 1 120             2         วัน 700               บาท 168,000            ปอดและหลอดเลือดอกีทั้งมีการสร๎างแนวคิด
 - คํายานพาหนะรถบัสรวมน้ํามัน/คําทางดํวน 2 2         วัน 30,000           บาท 120,000            พฒันาการบริการให๎เกดิประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น
 - คํารถต๎ูรวมน้ํามัน 2 2         วัน 4,000             บาท 16,000             
 - คําของสมนาคุณในการดูงาน 1,500             บาท 1,500               

 - กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด 173,400      
งบด าเนินงาน 300            300           2         วัน 173,400           
22.โครงการประชุมวิชาการประจําปี 2561 300             300            2         วัน 173,400            √ วัตถุประสงค์
กลํุมงานอายรุศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อเผยแพรํองค์ความร๎ูที่ทันสมัยทางด๎านโรคระบบทางเดินหายใจ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให๎แกแํพทยท์ั่วไป เพื่อการนําไปสํูการนําเอาองค์ความร๎ูไปใช๎
:กลํุมงานอายรุศาสตร์ปอด 30240 ในเวชปฏิบัติดูแลผ๎ูปุวยอยาํงมีประสิทธิภาพสูงสุด
    ในประเทศ 2.เพื่อเป็นการกระต๎ุนให๎แพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์
1.คําตอบแทนวิทยากรภายนอก (ภาครัฐ) แบบบรรยาย/ 4          2         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 4,800               สามารถติดตามความร๎ูทางด๎านวิชาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
อภิปรายกลํุม อยาํงตํอเนื่อง
2.คําตอบแทนวิทยาการภายใน (ภาครัฐ) แบบบรรยาย/ 2          16        คร้ัง 300               บาท/คร้ัง 9,600               3.เพื่อเป็นการสนับสนุนบรรยกาศทางด๎านวิชาการ และงานวิจัย
อภิปรายกลํุม ของสถบัน
3.คําอาหารกลางวัน 300             2         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน 72,000             กลํุมเปูาหมาย
4.คําอาหารวําง และเคร่ืองด่ืม 300             4         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 42,000              - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสาร และส่ิงพมิพ์ 31,000           บาท 31,000             1.แพทย,์ พยาบาล และสหวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก 
6.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 5,000             บาท 5,000               200 คน
7.คําใช๎จํายเกีย่วกบัการใช๎และตกแตํงสถานที่ 5,000             บาท 5,000               2.แพทย,์ พยาบาล, บุคลากร และผ๎ูสนใจภายนอก
8.คําพาหนะวิทยากรภายนอกสถาบัน 4,000             บาท 4,000               สถาบันโรคทรวงอก 100 คน
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ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎าประชุมจะได๎รับองค์ความร๎ูใหมํๆ ทางด๎านโรคระบบ
ทางเดินหายใจ และนําไปประยกุต์ใช๎ในการดูแลรักษาผ๎ูปุวย
ได๎อยาํงมีประสิทธิภาพและถูกต๎องมากขึ้น
2.มีการแลกเปล่ียนความร๎ูประสบการณ์ในการดูแลรักษาผ๎ูปุวยรํวมกนั

งบด าเนินงาน -             -            -      วัน
23.โครงการพฒันาบุคลากรทางการแพทยใ์นการดูแลผ๎ูปุวย 979,280            √ วัตถุประสงค์
COPD Clinic Model ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.พฒันาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย ์ในการดูแล รักษา 
:กลํุมงานอายรุศาสตร์ปอด 30240 ผ๎ูปุวยโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง
    ในประเทศ 5.2แลกเปล่ียนเรียนร๎ู ประสบการณ์ในการดูแลผ๎ูปุวยโรคปอดอดุกัน้
1.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐแบบอภิปรายกลํุมสําหรับแพทย์ เร้ือรัง
แลเภสัชกร 3.สร๎างเครือขํายการดูแลรักษาผ๎ูปุวยโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง
 - ชํวงละ 2 คน คนละ 2 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท 2 2          2         ชั่วโมง 600               บาท 4,800               กลํุมเปูาหมาย
(2 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน x 2 คร้ัง)  - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
 - ชํวงละ 2 คน คนละ 2 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท 2 2          2         ชั่วโมง 600               บาท 4,800                - บุคลากรทางการแพทย ์ประกอบด๎วย แพทย ์พยาบาล เภสัชกร
(2 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน x 2 คร้ัง) และเจ๎าหน๎าที่ที่เกีย่วข๎องด๎านโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง จํานวน 300 คน
 - ชํวงละ 4 คน คนละ 2 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท 2 4          2         ชั่วโมง 600               บาท 9,600               จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(4 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน x 2 คร้ัง)  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก จัดอบรม 2 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน
 - ชํวงละ 4 คน คนละ 2 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท 2 4          2         ชั่วโมง 600               บาท 9,600               จํานวน 300 คน 
(4 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน x 2 คร้ัง) ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
2.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐแบบอภิปรายกลํุมสําหรับพยาบาล ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
และเจ๎าหน๎าที่ที่เกีย่วข๎องทางด๎านโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง 1.ผ๎ูเข๎าประชุมจะได๎รับองค์ความร๎ูใหมํๆ ทางด๎านโรค COPD หรือ
 - ชํวงละ 2 คน คนละ 2 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท 2 2          2         ชั่วโมง 600               บาท 4,800               โรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง และนําไปประยกุต์ใช๎ในการดูแลรักษาผ๎ูปุวย
(2 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน x 2 คร้ัง) ได๎อยาํงมีประสิทธิภาพและถูกต๎องมากขึ้น
 - ชํวงละ 4 คน คนละ 2 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท 2 4          2         ชั่วโมง 600               บาท 9,600               2.มีการแลกเปล่ียนความร๎ูและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผ๎ูปุวย
(4 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน x 2 คร้ัง) รํวมกนั
 - ชํวงละ 4 คน คนละ 2 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท 2 4          2         ชั่วโมง 600               บาท 9,600               3.มีการให๎ความร๎ูเร่ืองการปฏิบัติตัวแกผ๎ูํปุวยและญาติในการปูองกนั
(4 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน x 2 คร้ัง) การเกดิโรค COPD หรือโรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง และการรักษาโรคปอด

รวมค่าตอบแทน 52,800             อดุกัน้เร้ือรัง มีการแนะนําเร่ืองการฟื้นฟสูมรรถภาพปอดในโรคปอด
3.คําอาหารกลางวัน สําหรับผ๎ูเข๎ารํวมฝึกอบรม วิทยากร อดุกัน้เร้ือรัง ประเมินผลลัพธ์ของการรักษาอยาํงเป็นระบบ และมีระบบ
และคณะผ๎ูจัดฝึกอบรมและคําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม สําหรับ การดูแลผ๎ูปุวยเมือ่ผ๎ูปุวย Admit
ผ๎ูเข๎ารํวมฝึกอบรม
 - คําอาหารกลางวันสําหรับผ๎ูเข๎ารํวมฝึกอบรม วิทยากร 2 325             1         วัน(1วัน2คร้ัง) 400               บาท/คร้ัง/วัน 260,000            
และคณะผ๎ูจัดฝึกอบรม
 - คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืมสําหรับผ๎ูเข๎ารํวมฝึกอบรม วิทยากร 2 325             2         มือ้ 100               บาท/มือ้/คร้ัง 130,000            
และคณะผ๎ูจัดฝึกอบรม

รวมค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครือ่งดืม่ 390,000           

4.คําพาหนะเดินทางในประเทศ
 - คําโดยสารเคร่ืองบินสําหรับวิทยากร (ไป-กลับ) 2 15         6,000             บาท/คร้ัง/คน 180,000            
 - คําพาหนะสําหรับวิทยากร (ไป-กลับ) 2 15         1,000             บาท/คร้ัง/คน 30,000             
 - คําจ๎างเหมายานพาหนะและเชื้อเพลิง 2         วัน 10,000           บาท/วัน 20,000             

รวมค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 230,000           
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
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หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

5.คําที่พกัในประเทศ คําที่พกัวิทยากร และคณะผ๎ูจัดฝึกอบรม
 - นักบริหารระดับสูง/ระดับต๎น/ผ๎ูอาํนวยการระดับสูง 2 2                1         วัน 1,450             บาท/คน/คร้ัง/วัน 5,800               
 - ข๎าราชการระดับเชี่ยวชาญ 2 11              1         วัน 1,450             บาท/คน/คร้ัง/วัน 31,900             
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการพเิศษลงมา 2 12              1         วัน 900               บาท/คน/คร้ัง/วัน 21,600             

รวมค่าที่พักในประเทศ 59,300             

6.คําเบี้ยเล้ีง วิทยากร และคณะทํางาน
 - นักบริหารระดับสูง/ระดับต๎น/ผ๎ูอาํนวยการระดับสูง 2 2                1         วัน 270               บาท/คน/คร้ัง/วัน 1,080               
 - ข๎าราชการระดับเชี่ยวชาญ 2 11              1         วัน 270               บาท/คน/คร้ัง/วัน 5,940               
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการพเิศษลงมา 2 12              1         วัน 240               บาท/คน/คร้ัง/วัน 5,760               

รวมค่าเบี้ยเลีย้ง วิทยากร และคณะท างาน 12,780             

7.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 10,000           บาท 10,000             
8.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสาร และส่ิงพมิพ์ 26,400           บาท 26,400             
9.คําจ๎างเหมาดูแลโปรแกรมการบันทึกข๎อมูลผ๎ูปุวยโรคปอด 12        เดือน 4,000             บาท/เดือน 48,000             
อดุกัน้เร้ือรัง (COPD Quality of Care) 750      แผํน 200               บาท/แผํน 150,000            
10.คําจ๎างเหมาจัดทํา poster

 - กลุ่มงานรังสีวิทยา 358,350      
งบด าเนินงาน 125            125           3         วัน 358,350           
24.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐาน 125             125            3         วัน 358,350            √ วัตถุประสงค์
"การอาํนฟล์ิมโรคปอดนิวโมโคนิโอซิสตามมาตรฐานองค์กร 1.เพื่อเพิ่มพนูความร๎ู ความชํานาญในการอาํนฟล์ิมโรคปอดจาก
แรงงานระหวํางประเทศ" (ILO classification) ประจําปี 2561 ประกอบอาชีพให๎รังสีแพทย์, แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์และอายแุพทย์
สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี โรคปอด
:กลํุมงานรังสีวิทยา 30970 2.เพื่อให๎เกดิการเรียนร๎ูจากประสบการณ์ของผ๎ูเชี่ยวชาญตํางๆ จากการ
    ในประเทศ ถํายทอดและการฝึกปฏิบัติ
1.รายรับ คําลงทะเบียน 3,500 บาท x 105 คน กลํุมเปูาหมาย
รวม 367,500 บาท  - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
2.รายจําย  - อายรุแพทยโ์รคปอดจากคณะแพทยศาสตร์ตํางๆ ในสังกดัภาครัฐ

 - คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืมสําหรับผ๎ูรํวมประชุมสัมมนา 2 125             3         วัน 35                 บาท/มือ้/คน 26,250             และสถาบัน/ โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป 
วิทยากร ผ๎ูจัดการอบรมและผ๎ูสังเกตการณ์ กระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน

 - คําอาหารกลางวันสําหรับผ๎ูรํวมประขุมสัมมนา 125             3         วัน 120               บาท/วัน/คน 45,000              - รังสีแพทยจ์ากคณะแพทยศาสตร์ตํางๆ ในสังกดัภาครัฐและสถาบัน/
วิทยากรผ๎ูจัดการอบรมและผ๎ูสังเกตการณ์ โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน
 - คําตอบแทนวิทยากร  - แพทยผ๎ู์ปฏิบัติงานทางด๎านอาชีวเวชศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
วันแรก รวม 105 คน เดือน ก.ค. 61
เวลา 8.30 - 12.00 น. 3          3.5       ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 6,300               ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
เวลา 8.30 - 12.00 น. 1          3.5       ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 4,200               1.แพทยท์ี่รํวมในโครงการมีความร๎ู ความเข๎าใจและความชํานาญ
เวลา 13.00 - 15.00 น. 3          2         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 3,600               ในการอาํนฟล์ิมโรคปอดตามมาตรฐาน ILO เพิ่มขึ้น
เวลา 13.00 - 15.00 น. 1          2         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 2,400               2.แพทยท์ี่รํวมในโครงการเกดิการเรียนร๎ูจากประสบการณ์ของ
เวลา 15.00 - 17.00 น. 3          2         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 3,600               ผ๎ูเชี่ยวชาญตํางๆ จากการถํายทอดและการฝึกปฏิบัติ
เวลา 15.00 - 17.00 น. 1          2         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 2,400               
วันที่สอง
เวลา 8.00 - 12.00 น. 7          4         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 16,800             
เวลา 8.00 - 12.00 น. 2          4         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 9,600               
เวลา 13.00 - 17.00 น. 7          4         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 16,800             
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นับ
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ค่าใชจ้่าย
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รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น
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หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

เวลา 13.00 - 17.00 น. 2          4         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 9,600               
วันที่สาม
เวลา 8.00 - 11.00 น. 7          3         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 12,600             
เวลา 8.00 - 11.00 น. 2          3         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 7,200               
เวลา 11.00 - 12.00 น. 4          1         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 2,400               
เวลา 11.00 - 12.00 น. 1          1         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 1,200               
เวลา 13.00 - 17.00 น. 7          4         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 16,800             
เวลา 13.00 - 17.00 น. 2          4         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 9,600               

รวมคําตอบแทนวิทยากร 125,100            

 - คําพาหนะวิทยากรภายนอกสถาบัน 8,000             บาท 8,000               

 - คําต๋ัวเคร่ืองบินวิทยากรภายนอกสถาบัน 15,000           บาท 15,000             

 - คําที่พกัวิทยากรภายนอกสถาบัน 15,000           บาท 15,000             

 - คําวัสดุอปุกรณ์ 40,000           บาท 40,000             

 - คําจ๎างเหมาจัดทําแบบฟอร์มใบบันทึกการอาํนฟล์ิม 30,000           บาท 30,000             

 - คําฟล์ิมสําหรับใช๎ผลิตฟล์ิมสอน (ฟล์ิมเปลํา) 3         กลํอง 12,000           บาท 36,000             

 - คําจ๎างเหมาผลิตฟล์ิมเพื่อการสอน 18,000           บาท 18,000             

 - กลุ่มงานเภสัชกรรม 169,120      
งบด าเนินงาน 100            100           1         วัน 14,120             
25.โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง "บทบาทสหวิชาชีพ ในการ 100             100            1         วัน 14,120             √ วัตถุประสงค์
ประสานรอยตํอกระบวนการ Medication Reconciliation" 1.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมตระหนักความสําคัญของการบริหารยา
โดยกลํุมงานงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก ประจําปี เพื่อความปลอดภัยของผ๎ูปุวย และเป็นแนวทางในการประยกุต์
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช๎ในงานปฏิบัติงาน
:กลํุมงานเภสัชกรรม 30366 2.เพื่อสนับสนุนการพฒันางานด๎านระบบยา
    ในประเทศ กลํุมเปูาหมาย
1.คําตอบแทนวิทยากรภายนอก  - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
 - ภาครัฐ 1 1          6         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 3,600               พยาบาล เภสัชกร และผ๎ูที่สนใจ จํานวน 100 คน
2.คําอาหารวําง เดือน ม.ิย. 61 จํานวน 1 วัน
 - วิทยากร 1 1          2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 70                   ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 1 100             2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 7,000               ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมตระหนักถึงความสําคัญ Medication Reconciliation
3.คําอาหารกลางวัน ใช๎เป็นแนวทางในการพฒันาการดําเนินงานและประยกุต์ใช๎ในการ
 - วิทยากร 1 1          1         มือ้ 150               บาท/มือ้/คน 150                 ปฏิบัติงานตํอไป
4.คําเอกสาร 100             25                 บาท/คน 2,500               
5.คําเดินทางวิทยากร 1          1         วัน 800               บาท/วัน 800                 
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้
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นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย
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รวมเงิน
(บาท)

งบด าเนินงาน -             -            500      เล่ม 125,000           
26.โครงการจัดทําส่ือการสอน เร่ือง คํูมือการให๎ความร๎ูเร่ืองยา 500      เลํม 125,000            √ วัตถุประสงค์
รักษาโรคหัวใจล๎มเหลวเร้ือรัง 1.เพื่อให๎บุคลากรการแพทยม์ีเคร่ืองมือสําหรับสอนและให๎ความร๎ู
โดยกลํุมงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก ประจําปีงบประมาณ เร่ืองยารักษาโรคหัวใจล๎มเหลวเร้ือรังแกผ๎ูํปุวย
พ.ศ. 2561 2.เพื่อให๎ผ๎ูปุวยได๎รับความร๎ูเร่ืองยารักษาโรคหัวใจล๎มเหลวเร้ือรัง
:กลํุมงานเภสัชกรรม 30366 และสามารถนําไปใช๎ในการดูแลตนเองและปฏิบัติตัวได๎อยาํงถูกต๎อง
    ในประเทศ 3.เพื่อเผยแพรํส่ือการสอนให๎กบับุคลากรโรงพยาบาลอืน่ๆ เพื่อใช๎
1.คําจัดทําคํูมือ 500      เลํม 200               บาท/เลํม 100,000            เป็นเคร่ืองมือในการให๎ความร๎ูเร่ืองยารักษาโรคหัวใจล๎มเหลวเร้ือรัง
2.คําจัดสํงคํูมือ 500      เลํม 50                 บาท/เลํม 25,000             เพื่อประโยชน์ในการดูแลผ๎ูปุวยโรคหัวใจให๎ดียิง่ขึ้น

กลํุมเปูาหมาย
บุคลากรทางการแพทยท์ี่ให๎การดูแลผ๎ูปุวยโรคหัวใจ
ล๎มเหลวเร้ือรังในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรทางการแพทยม์ีเคร่ืองมือสําหรับใช๎
ในการสอนผ๎ูปุวยโรคหัวใจล๎มเหลวเร้ือรัง และ
ผ๎ูปุวยมีความเข๎าใจเร่ืองการใช๎ยามากขึ้น
2.ผ๎ูปุวยมีความร๎ูความเข๎าใจเร่ืองการใช๎ยารักษาโรค
หัวใจล๎มเหลวเร้ือรังและสามารถดูแลตนเองได๎อยาํง
ถูกต๎องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งบด าเนินงาน -             -            500      แผ่น 30,000             
27.โครงการจัดทําส่ือการสอนใช๎ยาสูตรพนํโดยใช๎ภาษาท๎องถิ่น 500      แผํน 30,000             √ วัตถุประสงค์
โดยกลํุมงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก ประจําปีงบประมาณ 1.เพื่อเพิ่มพนูความร๎ูและเทคนิคการใช๎ยาสูดพนํ ให๎บุคลากร
พ.ศ. 2561 ทางการแพทยท์ี่ดูแลผ๎ูปุวยสามารถเข๎าใจวิธีการสูดพนํ และ
:กลํุมงานเภสัชกรรม 30366 สามารถดูแลผ๎ูปุวยที่ใช๎ยาสูดพนํได๎
วัตถุประสงค์ 2.เพื่อให๎ผ๎ูปุวยที่ใช๎ยาสูดพนํทั่วประเทศ เข๎าใจในการใช๎ยาสูดพนํ
1.เพื่อเพิ่มพนูความร๎ูและเทคนิคการใช๎ยาสูดพนํ ให๎บุคลากร อยาํงถูกต๎อง สํงผลให๎การดูแลผ๎ูปุวยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ทางการแพทยท์ี่ดูแลผ๎ูปุวยสามารถเข๎าใจวิธีการสูดพนํ และ ทุเลาจากอาการหอบที่เกดิขึ้นได๎
สามารถดูแลผ๎ูปุวยที่ใช๎ยาสูดพนํได๎ กลํุมเปูาหมาย
2.เพื่อให๎ผ๎ูปุวยที่ใช๎ยาสูดพนํทั่วประเทศ เข๎าใจในการใช๎ยาสูดพนํ 1.บุคลากรทางการแพทยท์ี่ดูแลผ๎ูปุวยที่ใช๎ยาสูดพนํทั่วประเทศ
อยาํงถูกต๎อง สํงผลให๎การดูแลผ๎ูปุวยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ 2.ผ๎ูปุวยที่ใช๎ยาสูดพนํทั่วประเทศ
ทุเลาจากอาการหอบที่เกดิขึ้นได๎ ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
    ในประเทศ บุคลากรทางการแพทยส์ามารถนําความร๎ูและเทคนิคการใช๎ยาสูดพนํ
1.คําแผํนวิดีโอ 500      แผํน 20                 บาท/แผํน 10,000             ที่ได๎จากวิดีโอนี้ไปดูแลผ๎ูปุวยทั่วไป และผ๎ูปุวยที่ไมํสามารถฟงั
2.คําจัดแผํนวิดีโอ 500      แผํน 40                 บาท/แผํน 20,000             ภาษากลางได๎เพื่อให๎ผ๎ูปุวยสามารถเข๎าใจในวิธีการสูดพนํและสามารถใช๎ยา

สูดพนํได๎อยาํงถูกต๎อง

 - กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 51,550        
งบด าเนินงาน 150            300           -      27,300             
28.โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โภชนการที่ดีพอเพื่อชีวิตที่พอดี 150             150                     300            27,300             √ วัตถุประสงค์
เร่ือง อาหารที่สมดุลย ์"Balance foods" 1.นําเสนอข๎อมูลที่ถูกต๎องในเร่ืองอาหารเสริมและสมุนไพรที่มีผลในการ
:กลํุมงานโภชนศาสตร์ 30370 บําบัดรักษาโรคและชะลอวัยเพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูและข๎อมูล
    ในประเทศ ที่ถูกต๎อง สามารถนําไปประยกุต์ใช๎ได๎
1.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 3          1         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 1,800               2.ปูองกนัการเกดิผลข๎างเคียงอนัไมํพงึประสงค์จากการบริโภค
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

2.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 150             150                     300            1         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 10,500             อาหาร โดยขาดความร๎ู
3.คําอปุกรณ์ และคําวัตถุดิบสาธิตการดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 6,000             บาท 6,000               3.มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความร๎ู ความคิดเห็นและประสบการณ์ตํางๆ
4.คําเอกสารประกอบการบรรยาย 7,500             บาท 7,500               ซ่ึงกนัและกนั
5.คําพาหนะเดินทางวิทยากรภาครัฐ 3          500               บาท/คน 1,500               กลํุมเปูาหมาย

 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
ผ๎ูที่ปฏิบัติงานด๎านโภชนาการ หรือผ๎ูที่ปฏิบัติงานเกีย่วข๎อง 
เชํน นักโภชนการ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล อาจารยจ์ากสถาบัน
การศึกษาที่เกีย่วข๎อง สมาชิกเครือขํายผ๎ูปุวยโรคหัวใจ และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ ฯลฯ
 - บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก 150 คน
 - บุคลากรภายนอกสถาบัน (เคร่ือขําย ร.พ. ที่เกีย่วข๎อง) 50 คน
 - ชมรมเครือขํายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก 100 คน
ระยะเวลาดําเนินการ วันองัคารที่ 13 ม.ีค. 61
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูความเข๎าใจที่ถูกต๎องในเร่ืองอาหารสมดุล
ที่มีผลในการดูแลรักษาสุขภาพ
2.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมนําข๎อมูลที่ได๎รับไปปรับใช๎และสามารถเลือก
ทานอาหารให๎เหมะกบัโรคที่เป็นอยูไํด๎โดยไมํเกดิอาการข๎างเคียง
อนัไมํพงึประสงค์และไมํสํงผลกระทบตํอการรักษา
3.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมได๎แลกเปล่ียนความคิดเห็น

งบด าเนินงาน 50              50             -      13,150             
29.โครงการกจิกรรมวันนักกาํหนดอาหารอาเซียน 50              50             13,150             √ วัตถุประสงค์
:กลํุมงานโภชนศาสตร์ 30370 1.แนะนําบทบาทหน๎าที่ของนักกาํหนดอาหาร นักโภชนการและโภชนากร
    ในประเทศ 2.นําเสนอผลงานของกลํุมงานโภชนศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
1.คําตอบแทนวิทยากร 4          1         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 2,400               3.แลกเปล่ียนความร๎ู ความคิดเห็นและประสบการณ์ตํางๆ ซ่ึงกนัและกนั
2.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 50              1         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 1,750               กลํุมเปูาหมาย
3.คําอปุกรณ์ และคําวัตถุดิบสาธิตการดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 6,000             บาท 6,000                - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
4.คําเอกสารประกอบการบรรยาย 1,500             บาท/คน 1,500                - บุคลากรภายนอกสถาบัน (เครือขําย ร.พ.ที่เกีย่วข๎อง) 20 คน
5.คําพาหนะเดินทางวิทยากรภาครัฐ 3          500               บาท/คน 1,500                - บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก ไมํจํากดั

 - ชมรมเครือขํายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอกไมํจํากดั
 - ชมรมเครือขํายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอกไมํจํากดั
 - ผ๎ูปุวย ญาติ และผ๎ูที่สในทุกทําน ไมํจํากดั
ระยะเวลาดําเนินการ วันองัคารที่ 4 ก.ย. 61
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

1.บุคลากรทางการแพทย ์ผ๎ูปุวย ญาติ และผ๎ูที่สนใจเข๎าใจบทบาท
ของนักกาํหนดอาหาร นักโภชนาการและโภชนากร มากขึ้น
2.บุคลากรทางการแพทย ์ผ๎ูปุวย ญาติ และผ๎ูที่สนใจได๎เห็นการพฒันางาน
คุณภาพ และนตกรรมในกลํุมงานโภชนศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
3.ผ๎ูเข๎ารํวมกจิกรรมนําความร๎ูไปประยกุต์ใช๎ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และผ๎ูปุวย

งบด าเนินงาน 45              25                      70             -      11,100             
30.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสมดุลเพื่อรํางกาย และชีวิต 45              25                      70             11,100             √ วัตถุประสงค์
มีสุข (Balance Food) เร่ือง "อาหารเสริม กบักจิวัตรประจําวัน 1.เพื่อให๎เกดิความร๎ูความเข๎าใจในการเลือกรับประทานอาหาร
ในแตํละวัย" ให๎สมดุลในแตํละวัน อยาํงมีคุณคํา และคุณภาพ ตามหลัก
:กลํุมงานโภชนศาสตร์ 30370 โภชนาการ
    ในประเทศ 2.เพื่อเผยแพรํความร๎ูในการเตรียม - ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
1.คําวิทยากรภาครัฐ 3          1         ชั่วโมง 300               บาท/ชั่วโมง 900                 ให๎แกบํุคลากรและประชาชนผ๎ูสนใจ
2.คําอาหารวําง 45              25                      70             1         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 2,450               3.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการอบรม ตระหนักถึงความสําคัญในการ
3.คําอปุกรณ์สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ 6,000             บาท 6,000               ดูแลสุขภาพ
4.คําเอกสารประกอบการบรรยาย 45              25                      70             25                 บาท/คน 1,750               4.เพื่อเสริมสร๎างทักษะการดูแลตนเอง และบุคคลในการครอบครัว

ในด๎านอาหารได๎อยาํงมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
จํานวน 70 ทําน เดือน ก.ค. 61
 - บุคลาการภายนอก/ประชาชนผ๎ูสนใจ 25 คน
 - บุคลากรภายใน 45 ทําน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีความร๎ูในการบริโภคอาหารให๎สมดุลกบั
ความต๎องการของรํางกาย
2.ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีสุขภาพชีวิตดีขึ้น
3.สามารถริเร่ิมดูแลสุขภาพรํางกายทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัว
4.เป็นแบบอยาํงในการดูแล และสร๎างเสริมสุขภาพ
5.มีการพฒันาวิถีการรับประทานในชีวิตประจําวันและสุขภาพที่ดีที่ยัง่ยนื
6.เกดิความรํวมมือรํวมใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

 - งานจุลชวีิทยา 59,400        
งบด าเนินงาน -             -                     -            -      59,400             
31.โครงการตรวจเยีย่มพฒันาคุณภาพ โดยสํานักมาตรฐานห๎อง 59,400             √ วัตถุประสงค์
ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ 2561 1.เพื่อให๎ผ๎ูรับบริการได๎รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห๎องปฏิบัติการ
:งานจุลชีววิทยา 30316 ที่มีความถูกต๎องเชื่อถือได๎
    ในประเทศ 2.เพื่อให๎หนํวยงานตระหนักถึงความสําคัญของระบบคุณภาพ
การตรวจประเมินจริง มาตรฐานการให๎บริการ
1.คําตํออายกุารรับรอง 10,000           บาท 10,000             3.เพื่อให๎หนํวยงานจุลชีววิทยา กลํุมงานพยาธิวิทยา มีการพฒันา
2.คําธรรมเนียมการรับรอง 25,000           บาท 25,000             คุณภาพทางห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO 15189
3.คําธรรมเนียมรายปี 2,000             บาท 2,000               และ ISO 15190 อยาํงตํอเนื่อง
คําตอบแทนวิทยากร 4.ตอบสนองตํอนโยบายคุณภาพและวิสัยทัศน์ของสถาบันที่จะนํา
 - หัวหน๎าคณะผ๎ูตรวจประเมิน 1          2         วัน 2,000             บาท 4,000               ไปสํูสถาบันระดับนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ ในการ
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 - ผ๎ูตรวจประเมินด๎านวิชาการ 2          2         วัน 1,500             บาท 6,000               แขํงขันระดับประเทศได๎
 - คําเดินทางของวิทยากร 3          2         วัน 500               บาท 3,000               กลํุมเปูาหมาย
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม และคําอาหารกลางวัน  - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
 - คําอาหารวําง 2 60              2         วัน 20                 บาท 4,800               บุคลากรกลํุมงานพยาธิวิทยา ประกอบด๎วย
 - คําอาหารกลางวัน 10              2         วัน 80                 บาท 1,600               นักเทคนิคการแพทย,์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย,์
คําวัสดุอปุกรณ์ เจ๎าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์และเจ๎าหน๎าที่ ตําแหนํงอืน่ๆ
 - คําเอกสารและอปุกรณ์ 3,000             บาท 3,000               ระยะเวลาดําเนินการ เดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 (นับจากวันที่

ลงนามอนุมัติ)
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
งานจุลชีววิทยา กลํุมงานพยาธิวิทยา สถาบันโรคทรวงอก 
ได๎รับการรับรองความสามารถทางห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
ISO 15189 และ ISO 15190 อยาํงตํอเนื่อง และสอดคล๎องตํอนโยบาย
สาธารณสุข

 - งานระบบคอมพิวเตอร์ 88,500        
งบด าเนินงาน 39              -                     39             3         53,100             
32.บริหารจัดการเอกสารด๎วย Google Docs 39              39             3         วัน 53,100             √ วัตถุประสงค์
:งานระบบคอมพวิเตอร์ 30388 1.เพื่อให๎ผ๎ู เข๎าอบรมมีความร๎ู ความเข๎าใจเกีย่วกบัโปรแกรม
    ในประเทศ Google Documents และสามารถใช๎โปรแกรม Docs, Sheets,
1.คําวิทยากรเอกชน 6 2          3         วัน(6ชม.3วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 43,200             Slide และ Form Google ที่อยูใํน Google Doc มาประยกุต์ใช๎
2.คําอาหารวําง 2 42              3         วัน(2มือ้3วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 8,820               ทํางานในหนํวยงาน
3.คําอาหารกลางวัน 3                3         วัน 120               บาท/วัน/คน 1,080               2.ลดคําใช๎จําย ในการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ระบบโปรแกรมสํานักงาน

3.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎าอบรมมีความร๎ู ประยกุต์การทํางานระบบโปรแกรม
สํานักงาน ที่มีอยูใํนระบบ Internet
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 39 คน
ระยะเวลาดําเนินการ ชํวงเดือน ม.ีค. - ม.ิย. 60 รวม 3 วัน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎าอบรมมีความร๎ู ความเข๎าใจเกีย่วกบัโปรแกรม
Google Documents ที่ใช๎สําหรับทํางานระบบสํานักงานบน Internet
2.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความสามารถในการใช๎เคร่ืองมือส่ือสาร
ในยคุปัจจุบันให๎เป็นประโยชน์ตํอองค์กรพร๎อมที่รองรับรับการปรับตัว
ขององค์กรโดยใช๎อปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่มีอยูอํยาํงค๎ุมคํา

งบด าเนินงาน 39              -                     39             -      35,400             
33.โครงการสร๎างสรรค์ส่ือภาพแทนข๎อมูล InfoGraphics 39              39             35,400             √ วัตถุประสงค์
:งานระบบคอมพวิเตอร์ 30388 1.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมเข๎าใจแนวความคิดของโปรแกรมอนิโฟกราฟกิ
    ในประเทศ และสามารถสร๎างสรรค์ส่ือกราฟกิได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ
1.คําวิทยากรเอกชน 6 2          2         วัน 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 28,800             2.ผ๎ูอบรมสามารถออกแบบการนําเสนอข๎อมูล ได๎อยาํงเต็มรูปแบบ
2.คําอาหารวําง 2 42              2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 5,880               ทั้งในด๎านการจัดการเนื้อหาและส่ิงที่ต๎องการนําเสนอ
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3.คําอาหารกลางวัน 3                2         วัน 120               บาท/วัน/คน 720                 3.ผ๎ูอบรมสามารถใช๎โปรแกรมพื้นฐานและใช๎เคร่ืองมือจากเว็บ
สร๎างอนิโฟกราฟกิได๎
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 39 คน
ระยเวลาดําเนินการ ชํวงเดือน ก.ค. - ส.ค. 61 รวม 2 วัน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎าอบรมมีความร๎ู ความเข๎าใจเกีย่วกบัโปรแกรม Infographic 
ที่ใช๎สําหรับ ทําส่ือนําเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่ทันสมัยเข๎าใจงําย
2.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความสามารถในการใช๎เคร่ืองมือส่ือสารในยคุปัจจุบัน
ให๎เป็นประโยชน์ตํอองค์กรพร๎อมที่รองรับการปรับตัวขององค์กร 
โดยใช๎อปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่มีอยูอํยาํงค๎ุมคํา

3.กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล
 - กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 4,766,400    
งบด าเนินงาน 100            -                     100           2         วัน 78,740             
34.โครงการอบรม "การอาํนภาพรังสีทรวงอกที่จําเป็นสําหรับ 100            100           2         วัน 78,740             √ วัตถุประสงค์
พยาบาล" กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถแปลผลฟล์ิมเอกซเรยท์รวงอก
ปีงบประมาณ 2561 ที่ผิดปกติได๎
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 2.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมนําข๎อมูลจากการอาํนฟล์ิม
    ในประเทศ ของแพทยม์าใช๎ประกอบการวานแผนและให๎การพยาบาลที่
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 80 คน เหมาะสมกบัผ๎ูปุวยแตํละรายได๎
คําลงทะเบียนคนละ 1,600 บาท (80 คน x 1,600 บาท) 3.สามารถนิเทศทุกการพยาบาลในการอาํนภาพรังสีทรวงอก
เป็นเงิน 128,000 บาท ให๎กบัผ๎ูรํวมงานได๎
2.คําใช๎จําย จากเงินคําลงทะเบียน กลํุมเปูาหมาย
1.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 11        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 6,600                - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
2.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐรํวมอภิปราย 5                3         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 9,000               จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.คําอาหารกลางวัน 100             2         มือ้ 150               บาท/มือ้/คน 30,000              - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 2 วัน เดือน ธ.ค. 60
4.คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าอบรม 100             4         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 14,000             พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก 20 คน
5.คําอาหารกลางวันวิทยากร/คณะทํางาน 6                2         มือ้ 150               บาท/มือ้/คน 1,800               พยาบาลวิชาชีพภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 80 คน
6.คําอาหารวํางวิทยากร/คณะทํางาน 6                4         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 840                 รวม 100 คน
7.คําวัสดุสํานักงาน เคร่ืองเขียน ผ๎ูเข๎ารับการอบรม 11,500           บาท 11,500             ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
8.คําจ๎างเหมาทําเอกสารประกอบการเรียน 5,000             บาท 5,000               ผ๎ูเข๎ารับการอบรมจะสามารถแยกฟล์ิมเอกซเรย์

ที่ผิดปกติ และฟล์ิมเอกซเรยท์รวงอกที่มีภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจกอํให๎เกดิอนัตรายตํอผ๎ูปุวยนํามาเป็น
ข๎อมูลในการวางแผนและให๎การพยาบาลผ๎ูปุวย
ได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ
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(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น
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งบด าเนินงาน 120            -                     120           5         วัน 198,900           
35.โครงการ อบรมเร่ือง "การพยาบาลผ๎ูปุวยโรคหัวใจและ 120            120           5         วัน 198,900           √ วัตถุประสงค์
หลอดเลือด" กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อให๎พยาบาลผ๎ูเข๎ารับการอบรมเข๎าใจและอาํนคล่ืนไฟฟาู
ปีงบประมาณ 2561 หัวใจของผ๎ูปุวยได๎
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 2.เพื่อให๎พยาบาลมีความสามารถในการชํวยเหลือผ๎ูปุวยที่มี
    ในประเทศ คล่ืนไฟฟาูหัวใจผิดปกติได๎อยาํงทันทํวงที
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 100 คน 3.เพื่อให๎พยาบาลมีความสามารถในการชํวยเหลือผ๎ูปุวยที่มีภาวะ
คําลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (100 คน x 4,000 บาท) หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได๎
เป็นเงิน 400,000 บาท 4.สามารถนิเทศทางการพยาบาลได๎
2.คําใช๎จํายจากเงินคําลงทะเบียน กลํุมเปูาหมาย
1.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 32        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 19,200              - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
2.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐรํวมอภิปราย 5          3         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 9,000               จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.คําอาหารกลางวัน 120             5         มือ้ 150               บาท/มือ้/คน 90,000              - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 5 วัน เดือน ม.ค. 61
4.คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าอบรม 120             10        มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 42,000             พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก 20 คน
5.คําอาหารกลางวันวิทยากร 6                5         มือ้ 150               บาท/มือ้/คน 4,500               พยาบาลวิชาชีพภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 100 คน
6.คําอาหารวํางวิทยากร/คณะทํางาน 6                10        มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 2,100               ผลประโยชน์ที่ได๎รับ
7.คําวัสดุสํานักงาน เคร่ืองเขียน ผ๎ูเข๎ารับการอบรม 13,800           บาท 13,800             พยาบาลที่เข๎ารับการอบรมสามารถอาํนและ
8.คําจ๎างเหมาทําเอกสารประกอบการเรียน 18,300           บาท 18,300             แปลผลคล่ืนไฟฟาูหัวใจของผ๎ูปุวยและให๎การ

ชํวยเหลือผ๎ูปุวยที่มีคล่ืนไฟฟาูหัวใจผิดปกติ
อยาํงถูกต๎องได๎ทันที

งบด าเนินงาน 70              -                     70             16       สัปดาห์ 1,217,470         
36.โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล 2 70              70             16       สัปดาห์ 1,217,470         √ วัตถุประสงค์ เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรม มีความสามารถ ดังตํอไปนี้
โรคหัวใจและหลอดเลือด" กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 1.อธิบายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฏีที่เกีย่วข๎องกบัการ
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2561 พยาบาล และบทบาทของพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 ได๎อยาํงถูกต๎องตลอดจนอธิบายแนวคิดภาวะเจ็บปุวยวิกฤตและ
    ในประเทศ การบริหารจัดการในหนํวยวิกฤต การพยาบาลผ๎ูปุวยระยะวิกฤต
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก แบบองค์รวมได๎อยาํงถูกต๎อง
คําลงทะเบียน ภายนอก 60 คน 2.วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ๎อนโดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีและ
คําลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท (45,000 x 60 คน) หลักฐานเชิงประจักท์ี่เกีย่วข๎องในกระบวนการดูแล
เป็นเงิน 2,700,000 บาท 3.วิเคราะห์ระบบการเข๎าถึงบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
2.คําใช๎จํายรอบที่ 1 และรอบที่ 2 (จากเงินคําลงทะเบียน) ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อให๎ประชาชนเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพ
1.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 40         7         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 168,000            และได๎รับการดูแลอยาํงตํอเนื่อง
2.คําตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 4          3         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 14,400             4.ประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัย วางแผนการพยาบาลและจัดการ

รวมคําใช๎จํายเป็นเงิน 182,400            แกไ๎ขปัญหาสุขภาพทั้งด๎าน รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
คําใช๎จํายรอบที่ 1 จิตวิญญาณในผ๎ูปุวยวิกฤตแบบองค์รวมได๎ถูกต๎อง
1.คําตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลํุม 7 3          3         วัน 600               บาท/ชั่วโมง 37,800             5.สํงเสริม ปูองกนั และฟื้นฟสุูขภาพและพฒันาศักยภาพผ๎ูปุวย

(7ชม.3วัน) ในการดูแลตนเองได๎อยาํงเหมาะสม
2.คําตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 3 4          40        วัน 600               บาท/ชั่วโมง 288,000            6.อธิบายอบุัติการณ์และสถานการณ์ที่เกีย่วกบัโรคหัวใจและ

 หนํวยงาน (3 ชม.40 วัน) หลอดเลือด
3.คําอาหารวําง 2 35              45        วัน(2มือ้45วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 110,250            7.อธิบายการวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสรีรภาพของโรคหัวใจ
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4.คําอาหารกลางวัน 35              5         วัน 150               บาท/มือ้/คน 26,250             หลอดเลือด และระบบไหลเวียนเลือด ได๎อยาํงถูกต๎อง
5.คําอาหารวํางคณะทํางาน 2 6          45        วัน(2มือ้45วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 18,900             8.บริหารยาและการใช๎เทคโนโลยตํีางๆ ที่เกีย่วข๎องกบัการรักษา
6.คําอาหารกลางวันคณะทํางาน 6          5         วัน 150               บาท/มือ้/คน 4,500               ที่ใช๎ในหอผ๎ูปุวยได๎อยาํงถูกต๎องและปลอดภัย
7.คําอาหารวํางพธิีเปิด - ปิดการอบรม 40              2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 2,800               9.คาดการณ์ปัญหาที่ซับซ๎อนจากการเปล่ียนแปลงของผ๎ูปุวย
8.คําอาหารกลางวันพธิีเปิด - ปิดการอบรม 40              2         มือ้ 150               บาท/มือ้/คน 12,000             วางแผนแกป๎ัญหาและปูองกนัอนัตรายจากภาวะแทรกซ๎อน
9.คําวัสดุสํานักงาน เคร่ืองเขียน และ CD ผ๎ูเข๎าอบรม 8,735             บาท 8,735               ที่อาจเกดิขึ้นได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ
10.คําจ๎างเหมาทําคํูมือประกอบการเรียน 35        ชุด 100               บาท/ชุด 3,500               10.มีทักษะในการใช๎อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และสามารถชํวยฟื้น
11.คําจ๎างเหมาจัดทําเอกสารเพื่อการดําเนินการสอบ 3,500             บาท 3,500               คืนชีพขั้นสูงได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ
12.คําใช๎จํายเกีย่วกบัการใช๎และการตกแตํงสถานที่ 5,000             บาท 5,000               11.มีทักษะในการให๎การพยาบาลผ๎ูปุวย กอํน ขณะ และหลัง
ฝึกอบรม การตรวจ วินิจฉัย ทําหัตถการ รักษาพเิศษตํางๆ การผําตัด

รวมคําใช๎จํายเป็นเงิน 521,235            ในโรคหัวใจและหลอดเลือดได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ
คําใช๎จํายรอบที่ 2 12.ประสานงานปฏิบัติงานเป็นทีมรํวมกบัทีมสุขภาพที่เกีย่วข๎อง
1.คําตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลํุม 7 3          3         วัน 600               บาท/ชั่วโมง 37,800             เพื่อให๎ผ๎ูปุวย และครอบครัวได๎รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

(7ชม.3วัน) รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.คําตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 3 4          40        วัน 600               บาท/ชั่วโมง 288,000            13.ให๎ความร๎ู คําแนะนําและคําปรึกษาแกผ๎ูํปุวยและครอบครัว

 หนํวยงาน (3 ชม.40 วัน) ได๎อยาํงถูกต๎องเหมาะสม
3.คําอาหารวําง 2 35                      45        วัน(2มือ้) 35                 บาท/ชั่วโมง 110,250            14.วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่เกดิขึ้นในผ๎ูปุวย
4.คําอาหารกลางวัน 35                      5         วัน 150               บาท/วัน 26,250             วิกฤตได๎อยาํงถูกต๎องเหมาะสม
5.คําอาหารวํางคณะทํางาน 2 6          45        วัน(2มือ้) 35                 บาท/มือ้/คน 18,900             กลํุมเปูาหมาย
6.คําอาหารกลางวันคณะทํางาน 6          5         วัน 150               บาท/วัน/คน 4,500                - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
7.คําอาหารวํางพธิีปิดการอบรม 40              1         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 1,400               จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
8.คําอาหารกลางวันพธิีปิดการอบรม 40              1         มือ้ 150               บาท/มือ้/คน 6,000                - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 
9.คําวัสดุสํานักงาน เคร่ืองเขียน และ CD ผ๎ูเข๎าอบรม 8,735             บาท 8,735               รํุนที่ 1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์
10.คําจ๎างเหมาทําคํูมือประกอบการเรียน 35        ชุด 100               บาท/ชุด 3,500               ภาคทฤษฏี ก.พ. - ม.ีค. 61
11.คําจ๎างเหมาจัดทําเอกสารเพื่อดําเนินการสอบ 3,500             บาท 3,500               ภาคปฏิบัติ เม.ย. - พ.ค. 61
12.คําใช๎จํายเกีย่วกบัการใช๎และการตกแตํงสถานที่ 5,000             บาท 5,000               รํุนที่ 2 ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ฝึกอบรม ภาคทฤษฏี ก.พ. - ม.ีค. 61

รวมคําใช๎จํายเป็นเงิน 513,835            ภาคปฏิบัติ ม.ิย. - ก.ค. 61
ภาคทฤษฏี ก.พ. - ม.ีค. 61
ภาคปฏิบัติ ม.ิย. - ก.ค. 61
พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก
รํุนที่ 1 = 5 คน, รํุนที่ 2 = 5 คน
พยาบาลวิชาชีพภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
รํุนที่ 1= 30 คน, รํุนที่ 2 = 30 คน
รวม 70 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
เมือ่ส้ินสุดโครงการพยาบาลที่เข๎ารับการอบรม
จะเป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความร๎ู
และความสามารถรวมทั้งมีทักษะในการดูแล
ผ๎ูปุวยโรคหัวใจและทรวงอกได๎เป็นอยาํงดี

งบด าเนินงาน 60              -                     60             16       สัปดาห์ 1,177,470         
37.โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 2 60              60             16       สัปดาห์ 1,177,470         √ วัตถุประสงค์ 
ผ๎ูใหญโํรคระบบหายใจ" กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 1.เพื่อให๎พยาบาลมีความร๎ูและทักษะในการดูแลผ๎ูปุวยใสํเคร่ือง
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สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2561 ชํวยหายใจ
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 2.ผ๎ูปุวยที่ใสํทํอหายใจและใช๎เคร่ืองชํวยหายใจได๎รับการดูแล
    ในประเทศ อยาํงมีมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 3.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถแปลผลฟล์ิมเอกซเรยท์รวงอก
จํานวน 50 คน ที่ผิดปกติได๎
คําลงทะเบียนคนละ (45,00 บาท x 50 คน) 4.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมนําข๎อมูลจากการอาํนฟล์ิม
เป็นเงิน 2,250,000 บาท ของพทยม์าใช๎ประกอบการวางแผนและให๎การพยาบาลที่เหมาะสม
คําใช๎จํายรอบที่ 1 และรอบที่ 2 กบัผ๎ูปุวยแตํละรายได๎
1.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 40         7         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 168,000            5.ให๎การพยาบาลผ๎ูปุวยวัณโรคปอดได๎อยาํงถูกต๎องเหมาะสม
2.คําตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 4          3         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 14,400             6.สามารถบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม (Direct Observe 

รวมคําใช๎จํายเป็นเงิน 182,400            Therapy : Short Course) อาคารสถานที่อปุกรณ์รวมทั้งการ
คําใช๎จํายรอบที่ 1 ปฏิบัติในเร่ืองการควบคุมและปูองกนัวัณโรคได๎
1.คําตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลํุม 7 3          3         วัน 600               บาท/ชั่วโมง 37,800             7.วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ๎อน โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและ

(7ชม.3วัน) หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกีย่วข๎องในกระบวนการดูแล
2.คําตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 3 4          40        วัน 600               บาท/ชั่วโมง 288,000            8.ประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัย วางแผนการพยาบาล และ

 หนํวยงาน (3ชม.40วัน) จัดการแกไ๎ข ปัญหาสุขภาพทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์
3.คําอาหารวําง 2 30              45        วัน(2มือ้45วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 94,500             สังคมและจิตวิญญาณ ในผ๎ูปุวยวิกฤต แบบองค์รวมได๎ถูกต๎อง
4.คําอาหารกลางวัน 30              5         วัน 150               บาท/วัน/คน 22,500             9.อธิบายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสรีรภาพของโรคระบบหายใจ
5.คําอาหารวํางคณะทํางาน 2 6          45        วัน(2มือ้45วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 18,900             และระบบไหลเวียนเลือดได๎อยาํงถูกต๎อง
6.คําอาหารกลางวันคณะทํางาน 6          5         วัน 150               บาท/วัน/คน 4,500               10.บริหารยาและการใช๎เทคโนโลยตํีางๆ ที่เกีย่วข๎องกบัการรักษา
7.คําอาหารวํางพธิีเปิด - ปิด การอบรม 40                      2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 2,800               ที่ใช๎ในหอผ๎ูปุวยได๎อยาํงถูกต๎องและปลอดภัย
8.คําอาหารพธิีเปิด - ปิด การอบรม 40                      2         วัน 150               บาท/วัน/คน 12,000             11.คาดการณ์ปัญหาที่ซับซ๎อนจากการเปล่ียนแปลงของผ๎ูปุวย
9.คําวัสดุสํานักงาน เคร่ืองเขียน และ CD ผ๎ูเข๎าอบรม 8,735             บาท 8,735               วางแผนแกป๎ัญหาและปูองกนัอนัตรายจากภาวะแทรกซ๎อน
10.คําจ๎างเหมาทําคํูมือประกอบการเรียน 30        ชุด 100               บาท/ชุด 3,000               ที่อาจเกดิขึ้นได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ
11.คําจ๎างเหมาจัดทําเอกสารเพื่อดําเนินการสอบ 3,500             บาท 3,500               12.มีทักษะในการใช๎อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และสามารถชํวยฟื้น
12.คําใช๎จํายเกีย่วกบัการใช๎และตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม 5,000             บาท 5,000               คืนชีพขั้นสูงได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ

รวมคําใช๎จํายเป็นเงิน 501,235            13.มีทักษะในการให๎การพยาบาลผ๎ูปุวย กอํน ขณะ และหลัง
คําใช๎จํายรอบที่ 2 การตรวจ วินิจฉัย ทําหัตถการ รักษาพเิศษตํางๆ การผําตัด
1.คําตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลํุม 7 3          3         วัน 600               บาท/ชั่วโมง 37,800             ในโรคระบบหายใจได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ

(7ชม.3วัน) 14.ประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมรํวมกบัทีมสุขภาพที่เกีย่วข๎อง
2.คําตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 3 4          40        วัน 600               บาท/ชั่วโมง 288,000            เพื่อให๎ผ๎ูปุวย และครอบครัว ได๎รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

 หนํวยงาน (3ชม.40วัน) รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.คําอาหารวําง 2 30              45        วัน (2มือ้45 วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 94,500             15.ให๎ความร๎ู คําแนะนําและคําปรึกษาแกผ๎ูํปุวยและครอบครัว
4.คําอาหารกลางวัน 30              5         วัน 150               บาท/วัน/คน 22,500             ได๎อยาํงถูกต๎องเหมาะสม
5.คําอาหารวํางคณะทํางาน 2 6          45        วัน (2มือ้45 วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 18,900             16.วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่เกดิขึ้นในผ๎ูปุวย
6.คําอาหารกลางวันคณะทํางาน 6          5         วัน 150               บาท/วัน/คน 4,500               วิกฤตได๎อยาํงถูกต๎องเหมาะสม
7.คําอาหารวํางพธิีปิดการอบรม 40              1         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 1,400               กลํุมเปูาหมาย
8.คําอาหารกลางวันพธิีปิดการอบรม 40              1         วัน 150               บาท/วัน/คน 6,000                - ข๎าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ (ประเภท ข)
9.คําวัสดุสํานักงาน เคร่ืองเขียน และ CD ผ๎ูเข๎าอบรม 8,735             บาท 8,735               จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
10.คําจ๎างเหมาทําคํูมือประกอบการเรียน 30        ชุด 100               บาท/ชุด 3,000                - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 
11.คําจ๎างเหมาจัดทําเอกสารเพื่อดําเนินการสอบ 3,500             บาท 3,500               การบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 16 สัปดาห์
12.คําใช๎จํายเกีย่วกบัการใช๎และตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม 5,000             บาท 5,000               แบํงเป็น 2 รํุน 

รวมคําใช๎จํายเป็นเงิน 493,835            รอบที่ 1 ส.ค. - พ.ย. 61
รอบที่ 2 ส.ค. - ก.ย. 61 (ทฤษฎ)ี, พ.ย. 61 ม.ค. 62 (ฝึกปฏิบัติ)
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พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก
จํานวน 10 คน
พยาบาลวิชาชีพภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
จํานวน 50 คน
รวมจํานวนทั้งส้ิน 60 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
เมือ่ส้ินสุดโครงการพยาบาลที่เข๎ารับการอบรม
จะเป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความร๎ูและ
ความสามารถรวมทั้งมีทักษะในการดูแลผ๎ูปุวย
ผ๎ูใหญโํรคระบบหายใจได๎เป็นอยาํงดี

งบด าเนินงาน 36              -                     36             1         เดอืน 596,400           
38.โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและ 36              36             1         เดอืน 596,400           √ วัตถุประสงค์ 
ทรวงอก" กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.พยาบาลที่มาอบรมเชิงปฏิบัติการมีความร๎ูและทักษะในการ
ปีงบประมาณ 2561 พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 2.พยาบาลที่เข๎าอบรมสามารถนําความร๎ูไปปรับใช๎ในการดูแล
    ในประเทศ ผ๎ูปุวยเฉพาะทางหัวใจและทรวงอกในหนํวยงานได๎
รายรับ กลํุมเปูาหมาย
คําลงทะเบียนภาคเอกชน 800 บาท x 60 วัน x 20 คน  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
เป็นเงิน 960,000 บาท จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
คําลงทะเบียนภาครัฐบาล 400 บาท x 60 วัน x 10 คน  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
เป็นเงิน 240,000 บาท หลักสูตรละ 1 เดือน
1.คําวิทยากรภาครัฐในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน 30         26        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 468,000            ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
2.คําอาหารวําง 36              80        มือ้/คน 35                 บาท/มือ้/คน 100,800            พยาบาลที่อบรมเชิงปฏิบัติการมีความร๎ูความเข๎าใจ
3.คําอาหารกลางวัน 36              4         วัน 150               บาท/วัน/คน 21,600             ในการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก
4.คําจ๎างเหมาทําเอกสารประกอบการเรียน 6,000             บาท 6,000               สามารถนําไปปรับใช๎ในหนํวยงานได๎

งบด าเนินงาน 400            -                     400           6         กิจกรรม 610,830           
39.โครงการอบรม "การพฒันาศักยภาพ การพยาบาลโรคหัวใจ 1 400            400           6         กิจกรรม 610,830           √ วัตถุประสงค์ 
และทรวงอก" กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อให๎พยาบาลมีความร๎ูความเข๎าใจในการพยาบาลเฉพาะทาง
ปีงบประมาณ 2561 2.เพื่อพฒันาศักยภาพทางการพยาบาลเฉพาะทางให๎มีความร๎ู
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 ความเข๎าใจเฉพาะด๎าน
    ในประเทศ 3.เพื่อพฒันาศักยภาพในงานปูองกนัและควบคุมการติดเชื้อ
กจิกรรมที่ 1 หัวข๎อ การพฒันาศักยภาพการพยาบาล 4.เพื่อพฒันาศักยภาพในการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
1.คําวิทยากรภาครัฐ 7 15        วัน 600               บาท/ชั่วโมง 63,000             รวมทั้งการใช๎อปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์

(7ชม.15 วัน) กลํุมเปูาหมาย
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2.คําวิทยากรภาคเอกชน 7 7         วัน 1,200             บาท/ชั่วโมง 58,800              - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
(7ชม. 7 วัน) จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

3.คําอาหารวําง 2 200             15        วัน (2มือ้15 วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 210,000             - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
4.คําอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน 6                15        วัน 120               บาท/วัน/คน 10,800             กลํุมที่ 1 พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบัน
5.คําอาหารวํางวิทยากรและคณะทํางาน 2 6                15        วัน (2มือ้15 วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 6,300               โรคทรวงอก จํานวน 300 คน
6.คําวัสดุสํานักงาน เคร่ืองเขียน ผ๎ูเข๎ารับการอบรม 2,630             บาท 2,630               กลํุมที่ 2 เจ๎าที่กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล
7.คําใช๎จํายเกีย่วกบัการใช๎และการตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม 5,000             บาท 5,000               สถาบันโรคทรวงอก จํานวน 100 คน

รวมคําใช๎จําย 356,530            ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
กจิกรรมที่ 2 หัวข๎อ ระบบการควบคุมและปูองกนัการติดเชื้อ 1.ผ๎ูเข๎าอบรมมีความร๎ู ความเข๎าใจ ใน และระบบ
1.คําวิทยากรภาครัฐ 4         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 2,400               การดูแลผ๎ูปุวยโรคหัวใจและทรวงอกได๎อยาํงมี
2.คําวิทยากรภาคเอกชน 4         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 4,800               ประสิทธิภาพ
3.คําอาหารวําง 2 200             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 28,000             2.ผ๎ูปุวยเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก ได๎รับการ
4.คําอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน 6                2         วัน 120               บาท/วัน/คน 1,440               ดูแลตามมาตรฐานที่กาํหนด
5.คําอาหารวํางวิทยากรและคณะทํางาน 2 6                2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 840                 3.บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกมีทักษะและ

รวมคําใช๎จําย 37,480             ความพร๎อมในการชํวยฟื้นคืนชีพ ตามระดับความ
กจิกรรมที่ 3 หัวข๎อ ระบบประกนัคุณภาพการพยาบาล รับผิดชอบมีทีมงานที่มีความสามารถมีอปุกรณ์
1.คําอาหารวําง 2                100             13        วัน(2มือ้13วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 91,000             ที่พร๎อมใช๎งานตลอดเวลาตลอดจนสถาบันมีการ
2.คําอาหารกลางวัน (ตัดออก) พฒันาการชํวยฟื้นคืนชีพอยาํงตํอเนื่อง
3.คําอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน 6                2         วัน 120               บาท/วัน/คน 1,440               
4.คําอาหารวํางวิทยากรและคณะทํางาน 2                6                13        วัน(2มือ้13วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 5,460               

รวมคําใช๎จําย 97,900             

กจิกรรมที่ 4 หัวข๎อ การพฒันาทักษะการชํวยฟื้นคืนชีพ
(Basic and Advance CPR)
1.คําอาหารวําง 2 100             10        วัน (2มือ้10 วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 70,000             
2.คําอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน 6                1         วัน 120               บาท/วัน/คน 720                 
3.คําอาหารวํางวิทยากรและคณะทํางาน 6                2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 420                 

รวมคําใช๎จําย 71,140             

กจิกรรมที่ 5 หัวข๎อ การบํารุงรักษาอปุกรณ์ทางการแพทย์
1.คําอาหารวําง 2 100             1         วัน(2มือ้1วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 7,000               
2.คําอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน 6                1         วัน 120               บาท/วัน/คน 720                 
3.คําอาหารวํางวิทยากรและคณะทํางาน 6                2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 420                 

รวมคําใช๎จําย 8,140               

กจิกรรมที่ 6 หัวข๎อม การพฒันาการบริหารการพยาบาล
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลระดับ Super Tertiary Care
1.คําอาหารวําง 2 50              1         วัน(2มือ้1วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 3,500               
2.คําอาหารกลางวัน 50              1         วัน 120               บาท/วัน/คน 6,000               
3.คําอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน 6                1         วัน 120               บาท/วัน/คน 720                 
4.คําอาหารวํางวิทยากรและคณะทํางาน 2 6                1         วัน 35                 บาท/มือ้/คน 420                 
5.คําจ๎างเหมารถต๎ูพร๎อมน้ํามันเชื้อเพลิง 1         คัน 4,000             บาท/คัน/วัน 4,000               
6.คําจ๎างเหมารถบัสพร๎อมน้ํามันเชื้อเพลิง 1         คัน 25,000           บาท/คัน/วัน 25,000             

รวมคําใช๎จําย 39,640             
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

งบด าเนินงาน 200            -                     200           -      57,660             
40.โครงการอบรม "การฟื้นฟคูวามร๎ูผ๎ูชํวยเหลือผ๎ูปุวยและผ๎ูชํวย 200            200           57,660             √ วัตถุประสงค์ 
พยาบาล" กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎าอบรมสามารถเข๎าใจงานในตําแหนํงที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 2561 2.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎าอบรมสามารถปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการ
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 3.ผ๎ูปุวยได๎รับการดูแลอยาํงถูกต๎องจากทีมผ๎ูชํวยเหลือผ๎ูปุวย
    ในประเทศ กลํุมเปูาหมาย
1.คําอาหารวําง 200             7         คร้ัง 35                 บาท/คร้ัง/คน 49,000              - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
2.คําอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน 6                7         คร้ัง 120               บาท/คร้ัง/คน 5,040               จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.คําจ๎างเหมาทําเอกสารประกอบการเรียน 1,400             บาท 1,400                - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
4.คําวัสดุสํานักงาน เคร่ืองเขียนผ๎ูเข๎ารับการอบรม 2,220             บาท 2,220               ผ๎ูชํวยเหลือคนไข๎ 100 คน และคนงาน 100 คน

ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรทีมชํวยเหลือผ๎ูปุวยที่ผํานการฝึกอบรม
มีความสามารถในการดูแลผ๎ูปุวยด๎านโรคปอดและ
หัวใจเบื้องต๎นอยาํงมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ที่กาํหนด
2.มีความสามารถในการใช๎เคร่ืองมืออปุกรณ์
เพื่อการรักษาพยาบาลผ๎ูปุวยด๎านโรคปอดและหัวใจ
เบื้องต๎นอยาํงมีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐาน
3.สามารถรายงานพยาบาลได๎ถูกต๎องเมือ่พบผ๎ูปุวยที่มีความผิดปกติ

งบด าเนินงาน 150            -                     150           -      394,450           
41.โครงการอบรม เร่ืองการพฒันาศักยภาพการทํางานเป็นทีม 150             150            394,450           √ วัตถุประสงค์ 
เพื่อคุณภาพการบริการที่ดี กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล เพื่อให๎บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได๎เรียนร๎ูตามรอย
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2561 พระยคุลบาทและสามารถนําความร๎ูไปเป็นพื้นฐานในการ
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 ปฏิบัติตน เพื่อเป็นข๎าราชการที่ดีและพลังของแผํนดิน รวมทั้ง
    ในประเทศ เสริมสร๎างวินัยและประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแหํงจรรยาบรรณ
1.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 150             3         มือ้ 70                 บาท/มือ้/คน 31,500             และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในการพฒันาองค์กร
2.คําอาหารกลางวัน 150             2         วัน 300               บาท/วัน/คน 90,000             ให๎บรรลุตามเปูาหมายได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมิน
3.คําอาหารเยน็ 150             1         มือ้ 350               บาท/มือ้/คน 52,500             ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ เพื่อนํามาเป็นข๎อมูลในการ
4.คําเชําที่พกัห๎องพกัคํู 75 ห๎อง 1         คืน 1,500             บาท/คืน 112,500            วางแผนพฒันาองค์กรในปีงบประมาณถัดไป
5.คําเชําที่พกัห๎องพกัเด่ียว 1 ห๎อง 1         คืน 1,450             บาท/คืน 1,450               กลํุมเปูาหมาย
6.คําเชํายานพาหนะรถบัส รับ-สํงผ๎ูเข๎ารํวมประชุมสัมมนา 3         คัน 30,000           บาท/คัน 90,000              - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
7.คําเชํายานพาหนะรถต๎ู รับ-สํงผ๎ูเข๎ารํวมประชุมสัมมนา 1 คัน 2         วัน 4,000             บาท/วัน 8,000               จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
8.คําเชําอปุกรณ์โสตฯ 2 วัน 7,000             บาท 7,000                - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
9.คําของสมนาคุณในการดูงาน 1,500             บาท 1,500               บุคลากรในกลํุมภารกจิด๎านการพยาบาลทุกระดับ จํานวน 150 คน

ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎าการอบรมได๎รับความร๎ู เข๎าใจตเอง และร๎ูใจเพื่อนรํวมงาน
2.ผ๎ูเข๎าการอบรมมีทัศนคติที่ดีในงานบริการตํอเพื่อนรํวมงาน 
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

ตํอองค์กรในการที่จะชํวยกนัพฒันางานภายในองค์กรได๎อยาํงมี
คุณภาพ
3.ผ๎ูเข๎าการอบรมมีขวัญและกาํลังใจที่ดีในการทํางานจนกระทั่ง
เกดิความร๎ูสึกที่ดีอนันํามาซ่ึงการพฒันาไปสํูการสร๎างความรํวมมือ
ในงานบริการและงานภายในองค์กร

งบด าเนินงาน -             -                     -            3         รุน่ 119,400           
42.โครงการอบรมเจ๎าหน๎าที่ตรวจการนอนหลับ 3 3         รุน่ 119,400           √ วัตถุประสงค์ 
(Sleep technician) 1.ได๎รับความร๎ูพื้นฐานเกีย่วกบัการหลับและโรคจากการหลับ
กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก เทคนิคในการตรวจการนอนหลับที่ถูกต๎อง
ปีงบประมาณ 2561 2.ได๎ปฏิบัติงานในการตรวจการนอนหลับ ติดตามดูแล และ
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 สามารถแกไ๎ขปัญหาเฉพาะหน๎าที่เกดิขึ้นขณะทําการตรวจได๎
    ในประเทศ ตามมาตรฐาน
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 12 คน 4.สามารถอาํน และแปลผลการตรวจการนอนหลับขั้นพื้นฐาน
(3 รํุนๆ ละ 4 คน คําลงทะเบียน คนละ 12,500 บาท ได๎อยาํงถูกต๎อง
(12 คน x 12,500 บาท) เป็นเงิน 150,000 บาท กลํุมเปูาหมาย
2.คําใช๎จํายจากเงินคําลงทะเบียน  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
1.คําวิทยากร ภาคทฤษฎี 3 3 35        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 63,000             จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

รํุน  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
2.คําวิทยากร ภาคปฏิบัติ 3 3          30        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 54,000             ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 3 รํุนๆ ละ 1 เดือน ประกอบด๎วย

รํุน (2 ชม. 15 วัน)  - ภาคทฤษฎีและอบรมเชิงปฏิบัติการ (35 ชั่วโมง) ในสัปดาห์ที่ 1
3.คําจ๎างเหมาคําคํูมือประกอบการเรียน 3 12        ชุด 100               บาท/ชุด 1,200                - ภาคปฏิบัติ (35 ชม./สัปดาห์ รวม 105 ชม.) ในสัปดาห์ที่ 2-4
4.คําจ๎างเหมาจัดทําเอกสารเพื่อดําเนินการสอบ 3 1,200             บาท 1,200                 บุคลากรที่สนใจพฒันาตนเองเป็นเจ๎าหน๎าที่ตรวจการนอนหลับ 

จากทั้งจากหนํวยงานของรัฐและเอกชน เชํน พยาบาลประจําศูนย์
โรคการนอนหลับ นักเทคนิคการแพทย ์นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เป็นต๎น
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูชํวยเหลือคนไข๎ จํานวน 20 คน ที่ผํานการฝึกอบรม
2.ได๎รับใบรับรองการอบรมหลักสูตรผ๎ูชํวยเหลือคนไข๎
3.สามารถให๎การชํวยเหลือพยาบาลในการดูแลผ๎ูปุวยได๎ถูกต๎อง

งบด าเนินงาน 200            -                     200           -      154,780           
43.โครงการอบรม "การจัดการความร๎ูการพยาบาลโรคหัวใจและ 200            200           154,780           √ วัตถุประสงค์ 
ทรวงอก" กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อให๎มีการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูในชุมชุมนักปฏิบัติการ (CoPs)
ปีงบประมาณ 2561 เฉพาะทางเพื่อจัดทําและทบทวนมาตรฐานการพยาบาลผ๎ูปุวย
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 โรคหัวใจและทรวงอกจากผ๎ูเข๎าอบรม
    ในประเทศ 2.ดําเนินการรวบรวมความร๎ูจากผ๎ูเข๎าอบรม เพื่อจัดพมิพเ์ป็น
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

1.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 20        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 12,000             เอกสารทางวิชาการพยาบาล
2.คําตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 20        ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 24,000             3.เผยแพรํมาตรฐานการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแกบํุคลากร
3.คําอาหารวําง 200             12        มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 84,000             ทางการพยาบาลทั่วประเทศ
4.คําอาหารกลางวัน 12              12        คร้ัง 120               บาท/คร้ัง/คน 17,280             กลํุมเปูาหมาย
5.คําจ๎างเหมาทําเอกสารประกอบการเรียน 17,500           บาท 17,500              - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)

จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 200 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.มีการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูของผ๎ูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทาง
เพื่อค๎นหาหัวข๎อความร๎ูในประเด็นมาตรฐานการดูแล
2.ได๎แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผ๎ูปุวยโรคหัวใจและทรวงอก
3.ผ๎ูปุวยโรคหัวใจ และทรวงอก ได๎รับการดูแลจากพยาบาลเฉพาะทาง
ที่มีศักยภาพ มีมาตรฐาน และประกนัคุณภาพบริการพยาบาลได๎

งบด าเนินงาน -             100                    100           -      160,300           
44.โครงการ "เครือขํายผ๎ูปุวยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก" 100                    100           160,300           √ วัตถุประสงค์ 
กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.ดําเนินกจิกรรม ของเครือขํายผ๎ูปุวยโรคหัวใจ ของสถาบันโรคทรวงอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยาํงตํอเนื่อง
:กลํุมภารกจิด๎านการพยาบาล 30202 2.กลํุมผ๎ูปุวยมีกจิกรรมรํวมกนั ในการพบปะสังสรรค์ ให๎การชํวยเหลือ 
    ในประเทศ ซ่ึงกนัและกนัทั้งด๎านจิตใจ สังคม เศรษฐกจิ และอืน่ๆ
1.คําอาหารวําง 100                     12        คร้ัง 35                 บาท/คร้ัง/คน 42,000             เพื่อเป็นการให๎กาํลังใจ และลดความวิตกกงัวลในกลํุมผ๎ูปุวยด๎วยกนั
2.คําอาหารกลางวัน 100                     6         คร้ัง 120               บาท/คร้ัง/คน 72,000             3.ทํากจิกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เชํน ให๎ความร๎ูแกปํระชาชน
3.เหมาจํายคําเชํารถรวมน้ํามัน 5         คร้ัง 3,500             บาท 17,500             หรือกลํุมผ๎ูปุวยด๎วยกนัในเร่ืองโรคหัวใจและการปูองกนัโรคหัวใจ
4.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2          12        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 14,400             4.การมีสํวนรํวมระหวํางประชาชนกนัสถาบัน ในการดําเนิน
5.คําตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2          6         ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 14,400             กจิกรรมตํางๆ

5.สํงเสริม สนับสนุนกจิกรรมของเครือขํายผ๎ูผํวยโรคหัวใจในการให๎
ความร๎ู และเป็นพี่เล้ียงในชุมชนที่มีผ๎ูปุวยของสถาบันโรคทรวงอก
กลํุมเปูาหมาย
 - ผ๎ูปุวยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
ผ๎ูปุวยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก 100 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ดําเนินกจิกรรม ของเครือขํายผ๎ูปุวยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก 
อยาํงตํอเนื่อง
2.ผ๎ูปุวยโรคหัวใจได๎รับการชํวยเหลือจากกลํุมเครือขํายผ๎ูปุวยโรคหัวใจ
สถาบันโรคทรวงอก
3.ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอแนะ สํงเสริมสนับสนุน พฒันาระบบ
การบริการของสถาบันโรคทรวงอก

4.กลุ่มภารกิจดา้นการพัฒนาระบบสุขภาพ
 - กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ 1,484,600    
งบด าเนินงาน -             35                      35             12       เดอืน 14,700             
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รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น
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 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

45.โครงการ "กจิกรรมทบทวนและจัดการความเส่ียงขององค์กร" 35                      35             12        เดือน 14,700             √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.แลกเปล่ียนเรียนร๎ูและหาแนวทางแกไ๎ขปัญหาเชิงระบบ
ปีงบประมาณ 2561 2.เพื่อการจัดการระบบและกระบวนการทํางานเป็นไปอยาํงตํอเนื่อง
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 3.เพื่อสร๎างความเข๎าใจระบบและสามารถเชื่อมโยงกจิกรรมความเส่ียง
    ในประเทศ 4.มีการทบทวนจากคณะทํางานนําไปแกไ๎ขรํวมกนัระหวํางหนํวยงาน
1.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 1 35                      12        เดือน 35                 บาท/คร้ัง/คน 14,700             กลํุมเปูาหมาย

 - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
คณะทํางานบริหารความเส่ียงและพทิักษ์สิทธิผ๎ูปุวย
ของสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 35 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.สามารถเชื่อมโยงกจิกรรมการบริหารความเส่ียงด๎านตํางๆ ได๎อยาํง
เหมาะสม
2.สามารถลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นและสร๎างความมัน่ใจให๎กบัผ๎ูรับบริการ
และบุคลากรในสถาบัน
3.สามารถแกไ๎ขปัญหาที่อาจกระทบตํอสถาบันโรคทรวงอกได๎อยาํงทันที
4.นําแนวทางการแกไ๎ขปัญหา ลงไปสํูหนํวยงานเพื่อปฏิบัติได๎จริง
อยาํงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งบด าเนินงาน 100            -                     100           2         วัน 96,000             
46.โครงการ "การจัดการความเส่ียงในโรงพยาบาล" 100             100            2         วัน 96,000             √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.กระต๎ุนการเฝูาระวังความเส่ียง Patient safety goal
ประจําปี 2561 ของสถาบัน
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 2.เพื่อให๎บุคลากรสถาบัน เกดิความตระหนักถึงวัฒนธรรมด๎าน
    ในประเทศ ความปลอดภัย ในการให๎บริการดูแลรักษาผ๎ูปุวย
1.คําตอบแทนวิทยากร 3.บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และสามารถใช๎เคร่ืองมือในการจัดการ
 - ภาคเอกชน 7 2          2         วัน(7ชม.2วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 33,600             ความเส่ียง RCA, FMEA, HFA
2.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม กลํุมเปูาหมาย
 - วิทยากร 2 2          2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 280                  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 100             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 14,000             จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.คําอาหารกลางวัน (วิทยากร และคณะทํางาน)  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60 - ก.ย. 61, 
 - วิทยากร 1 2          2         วัน(2มือ้2วัน) 120               บาท/มือ้/คน 480                 1 รํุน จํานวน 2 วัน แพทย ์พยาบาล และบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - คณะทํางาน 1 5          2         วัน(2มือ้2วัน) 120               บาท/มือ้/คน 1,200               จํานวน 100 คน
4.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 20,000           บาท 20,000             ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 5,640             บาท 5,640               1.ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมมีการพฒันาระบบงานบริการผ๎ูปุวยอยาํงเป็นระบบ
6.คําเดินทางวิทยากร 2.ผ๎ูรับบริการเกดิความมัน่ใจในความปลอดภัยในการรับบริการของสถาบัน
 - คําต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ 2          4,500             บาท/คน 9,000               
 - คําที่พกั 2          2         คืน 1,450             บาท 5,800               
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 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 2          2         วัน 1,500             บาท 6,000               

งบด าเนินงาน 100            -                     100           2         วัน 100,700           
47.โครงการ "New Risk Quality & Change Agent" 100             100            2         วัน 100,700            √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.เพื่อเสริมพลังให๎บุคลากรสามารถขับเคล่ือนกระบวนการพฒันา
ประจําปี 2561 คุณภาพอยาํตํอเนื่อง
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 2.สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนร๎ูหรือเคร่ืองมือให๎เข๎ากบับริบท
    ในประเทศ ขององค์กร
1.คําตอบแทนวิทยาการ 3.สามารถดึงศักยภาพและคุณคําของตัวเองและคนในองค์กรเพื่อให๎บรรลุ
 - ภาคเอกชน 7 2          2         วัน(7ชม.2วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 33,600             เปูาประสงค์
2.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม กลํุมเปูาหมาย
 - วิทยากร 2 2          2         วัน 35                 บาท/มือ้/คน 280                  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 100             2         วัน 35                 บาท/มือ้/คน 14,000             จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.คําอาหารกลางวัน  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 จํานวน 2 วัน
 - วิทยากร 1 2          2         วัน 120               บาท/มือ้/คน 480                 บุคลากรใหมํและผ๎ูที่สนใจ ของสถาบันโรคทรวงอก 100 คน
 - คณะทํางาน 1 5          2         วัน 120               บาท/มือ้/คน 1,200               ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
4.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 25,000           บาท 25,000             1.ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมมีการพฒันาระบบงานบริการผ๎ูปุวยอยาํงเป็นระบบ
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 7,340             บาท 7,340               2.ผ๎ูรับบริการเกดิความมัน่ใจในความปลอดภัยในการรับบริการของสถาบัน
6.คําเดินทางวิทยากร
 - คําต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 2          4,500             บาท 9,000               
 - คําที่พกั 2 2          1,450             บาท/คน 5,800               
 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 2          2         วัน 1,000             บาท/วัน/คน 4,000               

งบด าเนินงาน 100            -                     100           2         วัน 102,700           
48.โครงการ "การใช๎เคร่ืองมือคุณภาพเพื่อการ (ตํอยอด) คุณภาพ 100             100            2         วัน 102,700            √ วัตถุประสงค์
บริการ" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.เพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูและสร๎างความตระหนักให๎แกบํุคลากร
ประจําปี 2561 2.เพื่อค๎นหาปัจจัยความเส่ียงเชิงระบบ
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 3.เพื่อนําไปสํูการปรับปรุงและแกป๎ัญหาที่เหมาะสมรํวมกบั
    ในประเทศ หนํวยงานที่เกีย่วข๎อง
1.คําตอบแทนวิทยากร 4.สามารถนําเคร่ืองมือคุณภาพตํางๆ เพื่อการพฒันาคุณภาพ
 - ภาคเอกชน 7 2          2         วัน 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 33,600             บริการ
2.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม กลํุมเปูาหมาย
 - วิทยากร 2 2          2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 280                  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 100             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 14,000             จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.คําอาหารกลางวัน (วิทยากร และคณะทํางาน)  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
 - วิทยากร 1 2          2         วัน(2มือ้2วัน) 120               บาท/มือ้/คน 480                 แพทย ์พยาบาล บุคลากรภายในของสถาบันโรคทรวงอก1 รํุน 2 วัน 
 - คณะทํางาน 1 5          2         วัน(2มือ้2วัน) 120               บาท/มือ้/คน 1,200               จํานวน 100 คน
4.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 20,000           บาท 20,000             ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 14,340           บาท 14,340             1.ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมเข๎าใจการใช๎เคร่ืองมือคุณภาพเพื่อการตํอยอดการบริการ
6.คําเดินทางวิทยากร 2.เพื่อให๎มีการเชื่อมโยงข๎อมูลและนําไปพฒันาแนวทางการปฏิบัติรํวมกนั
 - คําต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 2          4,500             บาท/คน 9,000               ระหวํางหนํวยงาน
 - คําที่พกั 2          2         คืน 1,450             บาท/คน 5,800               3.ผ๎ูรับบริการเกดิความมัน่ใจในความปลอดภัยในการรับบริการของสถาบัน
 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 2          2         วัน 1,000             บาท/คน 4,000               
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

งบด าเนินงาน 50              -                     50             3         รุน่ 87,500             
49.โครงการ "ระบบการจัดเกบ็ฐานข๎อมูลของงานบริหารความเส่ียง" 3 50              50             3         รํุน 87,500             √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.เพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลความเส่ียงภายในองค์กรได๎อยาํงครอบคลุม
ประจําปี 2561 2.เพื่อให๎มีพฒันาการรายงาน จัดเกบ็ข๎อมูลให๎อยูใํนระบบที่
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 สมบูรณ์แบบ
    ในประเทศ 3.สามารถสืบค๎นข๎อมูล กรณีที่มีอบุัติการเรํงดํวนได๎อยาํง
1.คําตอบแทนวิทยากร ทันตํอสถานการณ์ปัจจุบัน
 - ภาคเอกชน 7 1          3         วัน(7ชม.3วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 25,200             กลํุมเปูาหมาย
2.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
 - วิทยากร 2 1          3         วัน 35                 บาท/มือ้/คน 210                 จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 50              3         วัน(2มือ้3วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 10,500              - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61 
3.คําอาหารกลางวัน (วิทยากร และคณะทํางาน) แพทย ์พยาบาล บุคลากรที่ปฏิบัติงานความเส่ียง ของสถาบันโรคทรวงอก
 - วิทยากร 1 1          3         วัน 120               บาท/มือ้/คน 360                 จํานวน 3 รํุน 50 คน
 - คณะทํางาน 1 5          3         วัน 120               บาท/มือ้/คน 1,800               ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
4.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 25,000           บาท 25,000             1.เพื่อให๎การเชื่อมโยงข๎อมูลภายในองค์กรเป็นไปอยาํงครอบคลุม
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 15,580           บาท 15,580             และมีประสิทธิภาพสูงสุด
6.คําเดินทางวิทยากร 2.เพื่อให๎มีพฒันาการรายงานการจัดเกบ็ข๎อมูลให๎อยูใํนระบบที่สมบูรณ์แบบ
 - คําที่พกัวิทยากร 3         คืน 1,450             บาท 4,350               3.สามารถสืบค๎นข๎อมูล กรณีที่มีอบุัติการณ์เรํงดํวนได๎อยาํงทันตํอ
 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 3         วัน 1,500             บาท 4,500               สถานการณ์ปัจจุบัน

งบด าเนินงาน 250            -                     250           1         วัน 39,000             
50.โครงการ "รํวมแรงรํวมใจ สร๎างความปลอดภัย ให๎องค์กร" 250             250            1         วัน 39,000             √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.เพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูและสร๎างความตระหนักให๎แกบํุคลากร
ประจําปี 2561 2.เพื่อค๎นหาความเส่ียงเชิงระบบ
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 3.เพื่อนําไปสํูการปรับปรุงและแกป๎ัญหาที่เหมาะสม
    ในประเทศ กลํุมเปูาหมาย
1.คําตอบแทนวิทยากร  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
 - ภาคเอกชน 4 2          1         วัน(4ชม.1วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 9,600               จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
2.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  เม.ย. - ม.ิย. 61 (1 วัน) 
 - วิทยากร 1 2          1         วัน(1มือ้1วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 70                   แพทย ์พยาบาล บุคลากรภายในของสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 250 คน
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 1 250             1         วัน(1มือ้1วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 8,750               ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
3.คําใช๎จํายในการจัดกจิกรรมให๎ความร๎ู 1.กระต๎ุนให๎บุคลากรเกดิความตระหนักเพื่อเกดิวัฒนธรรมความปลอดภัย
 - คําอปุกรณ์สาธิตและแสดงตัวอยาํง 10,000           บาท 10,000             ในองค์กร
 - คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 5,000             บาท 5,000               2.มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนร๎ูรํวมกนัเพื่อให๎บุคลากรระดับปฏิบัติ
 - คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 5,580             บาท 5,580               เข๎าใจในกระบวนการบริหารความเส่ียงได๎อยาํงเป็นระบบและถูกต๎อง

3.ผ๎ูรับบริการเกดิความมัน่ใจในความปลอดภัยในการรับบริการของสถาบัน

งบด าเนินงาน 200            -                     200           2         วัน 262,000           
51.โครงการ "การตรวจเยีย่มเพื่อการรับรองการพฒันาคุณภาพ 200             200            2         วัน 262,000            √ วัตถุประสงค์
โรงพยาบาล (Re-Accredit Survey)" สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อให๎หนํวยงานในสถาบันโรคทรวงอกได๎รับการตรวจเยีย่ม
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 จากบุคคลภายนอก
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 2.เพื่อให๎สถาบันเป็นที่ยอมรับของผ๎ูรับบริการ โดยการผํานการ
    ในประเทศ ตรวจเยีย่มเพื่อการรับรองการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
1.คําตอบแทนวิทยากร (Re-Accredit Survey)
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

 - ภายนอกภาครัฐบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 6          2         วัน 15,000           บาท/คน 180,000            กลํุมเปูาหมาย
(องค์การมหาชน) สรพ.  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
2.คําอาหารวําง จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - วิทยากร 2 6          2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 840                  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60 -  ก.ย. 61 (2 วัน) 200 คน
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 200             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 28,000             1.บุคลากรทุกหนํวยงานในสถาบันโรคทรวงอก
3.คําอาหารกลางวัน 2.คณะผ๎ูบริหาร และทีมที่เกีย่วข๎องในการพฒันาคุณภาพ
 - วิทยากร 6          2         วัน 120               บาท/มือ้/คน 1,440               ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
 - คณะทํางาน 5          2         วัน 120               บาท/มือ้/คน 1,200               บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกมีการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
4.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 20,000           บาท 20,000             และมีการพฒันาคุณภาพอยาํงตํอเนื่อง และสถาบันโรคทรวงอกได๎รับการ
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 30,520           บาท 30,520             รับรองการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

งบด าเนินงาน 100            -                     100           2         วัน 75,000             
52.โครงการ "การเยีย่มตรวจแบบกลัยาณมิตร" 100             100            2         วัน 75,000             √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.เพื่อให๎ผ๎ูเยีย่มสํารวจภายใน มีความเข๎าใจในระบบการตรวจสอบ
ปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 2.เพื่อให๎ผ๎ูเยีย่มสํารวจภายใน ทราบขั้นตอนและดําเนินการตรวจเยีย่ม
    ในประเทศ แบบกลัยาณมิตร แกหํนํวยงานทุกหนํวยงานภายในสถาบันโรคทรวงอก 
1.คําตอบแทนวิทยากร 3.หนํวยงานทุกหนํวยงานได๎รับข๎อเสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุง
 - ภาคเอกชน 7 2          2         วัน(7ชม.2วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 33,600             พฒันาอยาํงตํอเนื่อง
2.คําอาหารวําง 4.การจัดทํารายงานความกา๎วหน๎าในการพฒันาหนํวยงาน
 - วิทยากร 2 2          2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 280                 กลํุมเปูาหมาย
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 100             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 14,000              - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
3.คําอาหารกลางวัน จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - วิทยากร 2          2         วัน 120               บาท/มือ้/คน 480                  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60 -  ก.ย. 61 (2 วัน) 100 คน
 - คณะทํางาน 5          2         วัน 120               บาท/มือ้/คน 1,200               ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
4.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 11,440           บาท 11,440             ผ๎ูเยีย่มสํารวจภายในของสถาบันโรคทรวงอก(Internal Surveyor) 
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 10,000           บาท 10,000             มีความเข๎าใจในระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
6.คําเดินทางวิทยากร สุขภาพ (HA) ทราบขั้นตอนและดําเนินการตรวจเยีย่มหนํวยงาน
 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 2          2         วัน 1,000             บาท/คน/วัน 4,000               ทุกหนํวยงานของสถาบันโรคทรวงอก ได๎ในระยะเวลาที่กาํหนด หนํวยงาน

ทุกหนํวยได๎รับข๎อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงหนํวยงานและมีการ
รายงานผลสรุปการเยีย่มสํารวจ

งบด าเนินงาน 250            -                     250           2         วัน 140,000           
53.โครงการ "การจัดการความร๎ูเฉพาะทางด๎านโรคหัวใจ 250             250            2         วัน 140,000            √ วัตถุประสงค์
และทรวงอก" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์ 1.เพื่อพฒันาบุคลากรในเร่ืองการจัดการความร๎ู
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 2.เพื่อสนับสนุนให๎บุคลากรมีผลงานการจัดการความร๎ูภายในหนํวยงาน
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 3.เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานการจัดการความร๎ู และการแลกเปล่ียน
    ในประเทศ เรียนร๎ูประสบการณ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันโรคทรวงอก
1.คําตอบแทนวิทยากร 4.เป็นองค์กรแหํงการเรียนร๎ู
 - ภาคเอกชน 7 2          2         วัน(7ชม.2วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 33,600             กลํุมเปูาหมาย
2.คําอาหารวําง  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
 - วิทยากร 2 2          2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 280                 จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 250             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 35,000              - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60 -  ก.ย. 61 (2 วัน) 
3.คําอาหารกลางวัน บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก จํานวน  250 คน
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

 - วิทยากร 2          2         วัน 120               บาท/วัน/คน 480                 ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
 - คณะทํางาน 5          2         วัน 120               บาท/วัน/คน 1,200               1.บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก มีความร๎ูเกีย่วกบัการจัดการความร๎ู
4.คําอปุกรณ์และกระเป๋า และมีสํวนรํวมในเร่ืองการจัดการความร๎ูของหนํวยงาน
 - คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 19,640           บาท 19,640             2.จํานวนองค์ความร๎ูที่ได๎จากการจัดการความร๎ู
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 20,000           บาท 20,000             3.สถาบันโรคทรวงอกมีคลังความร๎ูจากการจัดการความร๎ู
6.คําเดินทางวิทยากร
 - คําต๋ัวเคร่ืองบิน 2          2         วัน 5,000             บาท/คน 20,000             
 - คําที่พกั 2          2         วัน 1,450             บาท/คน/วัน 5,800               
 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 2          2         วัน 1,000             บาท/คน/วัน 4,000               

งบด าเนินงาน 250            -                     250           2         วัน 140,000           
54.โครงการ "มหกรรมคุณภาพ (CCIT QUALITY FAIR)" 250             250            2         วัน 140,000            √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.เพื่อกระต๎ุนและสํงเสริมให๎เกดิการพฒันาคุณภาพของหนํวยงาน
ปีงบประมาณ 2561 ตํางๆ ภายในสถาบันโรคทรวงอก
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 2.เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานนวัตกรรม และแลกเปล่ียน
    ในประเทศ เรียนร๎ูประสบการณ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
1.คําตอบแทนวิทยากร 3.เพื่อเป็นองค์กรแหํงการเรียนร๎ูผลงานนวัตกรรมของสถาบัน
 - ภาคเอกชน 7 2          2         วัน(7ชม.2วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 33,600             กลํุมเปูาหมาย
2.คําอาหารวําง  - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
 - วิทยากร 2 2          2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 280                 จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 250             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 35,000              - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60 -  ก.ย. 61 (2 วัน) 
3.คําอาหารกลางวัน บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 250 คน
 - วิทยากร 2          2         วัน 120               บาท/วัน/คน 480                 ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
 - คณะทํางาน 5          2         วัน 120               บาท/วัน/คน 1,200               บุคลากรในสถาบันเข๎าใจแนวคิด และวิธีการดําเนินกจิกรรมคุณภาพ
4.คําอปุกรณ์และกระเป๋า ในหนํวยงานตนเองและนําไปพฒันาคุณภาพการทํางานของหนํวยงาน
 - คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 19,640           บาท 19,640             และสถาบันโรคทรวงอก ให๎มีประสิทธิภาพอยาํงตํอเนื่องและยัง่ยนื
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 20,000           บาท 20,000             
6.คําเดินทางวิทยากร
 - คําต๋ัวเคร่ืองบิน 2          2         วัน 5,000             บาท/คน/วัน 20,000             
 - คําที่พกั 2          2         วัน 1,450             บาท/คน/วัน 5,800               
 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 2          2         วัน 1,000             บาท/คน/วัน 4,000               

งบด าเนินงาน 415            -                     415           -      279,000           
55.โครงการ "ประชุมติดตามการพฒันาคุณภาพหนํวยงาน" 415             415            279,000            √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.เพื่อติดตามผลการพฒันาคุณภาพภายในสถาบันโรคทรวงอก
ปีงบประมาณ 2561 อยาํงตํอเนื่อง
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 2.เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูประสบการณ์ ระหวํางผ๎ูบริหาร
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

    ในประเทศ ภายในสถาบัน
กจิกรรมที่ 1 คณะกรรมการบริหารสถาบันโรคทรวงอก 3.เพื่อเป็นการถํายทอดเทคนิคการทํางานอยาํงมีประสิทธิภาพจากพี่สํูน๎อง
(Quality Round, Risk Round) กลํุมเปูาหมาย
1.คําอาหารวําง 35              96        คร้ัง 30                 บาท/คน/คร้ัง 100,800             - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)

รวมเป็นเงิน 100,800            จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
กจิกรรมที่ 2 กลํุมภารกจิด๎านวิชาการและการแพทย์  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60 -  ก.ย. 61
1.คําอาหารวําง 60              24        คร้ัง 30                 บาท/คน/คร้ัง 43,200             1.คณะกรรมการบริหารสถาบันโรคทรวงอก

รวมเป็นเงิน 43,200             จํานวน 25 คน
กจิกรรมที่ 3 กลํุมภารกจิด๎านอาํนวยการ 2.กลํุมภารกจิด๎านวิชาการและการแพทย์
1.คําอาหารวําง 60              24        คร้ัง 30                 บาท/คน/คร้ัง 43,200             จํานวน 60 คน

รวมเป็นเงิน 43,200             3.กลํุมภารกจิด๎านอาํนวยการ จํานวน 60 คน
กจิกรรมที่ 4 กลํุมภารกจิด๎านพยาบาล 4.กลํุมภารกจิด๎านพยาบาล จํานวน 60 คน
1.คําอาหารวําง 60              24        คร้ัง 30                 บาท/คน/คร้ัง 43,200             5.กลํุมภารกจิ ทั้ง 4 กลํุมภารกจิ จํานวน 200 คน

รวมเป็นเงิน 43,200             รวมทั้งส้ิน 415 คน
กจิกรรมที่ 5 การถํายทอดเทคนิคการทํางานอยาํงมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
จากพี่สํูน๎อง 1.ทุกหนํวยงานภายในสถาบันโรคทรวงอกมีการพฒันาคุณภาพ
1.คําอาหารวําง 200             3         คร้ัง 35                 บาท/คน/คร้ัง 21,000             อยาํงตํอเนื่อง ผ๎ูบริหารสามารถกาํหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพ
2.คําอปุกรณ์และกระเป๋า ของสถาบันโรคทรวงอกได๎ ตรงตามปัญหาและความต๎องการของ
 - คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 15,600           บาท 15,600             ผ๎ูรับบริการ
3.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 12,000           บาท 12,000             2.บุคลากรภายในสถาบันได๎รับความร๎ูและเทคนิคในการทํางาน

รวมเป็นเงิน 48,600             อยาํงมีประสิทธิภาพ

งบด าเนินงาน 100            -                     100           2         วัน 74,000             
56.โครงการ "พื้นฐานการพฒันาคุณภาพสําหรับโรงพยาบาล" 100             100            2         วัน 74,000             √ วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 1.สามารถนําแนวคิดและปรัชญาคุณภาพสํูการปฏิบัติงานประจํา
ปีงบประมาณ 2561 2.ให๎ผ๎ูเรียนสามารถใช๎เคร่ืองมือพื้นฐาน ประยกุต์ใช๎ในการพฒันา
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 คุณภาพได๎อยาํงเหมาะสม
    ในประเทศ 3.ผ๎ูเรียนมีทัศนคติที่ดี และร๎ูสึกสนุกกบังานพฒันาคุณภาพ
1.คําตอบแทนวิทยากร กลํุมเปูาหมาย
 - ภาคเอกชน 7 2          2         วัน(7ชม.2วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 33,600              - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
2.คําอาหารวําง จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - วิทยากร 2 2          2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 280                  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก  ต.ค. 60 -  ก.ย. 61 (2 วัน)
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2 100             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 14,000             ผ๎ูปฏิบัติงานในหนํวยงานหรือหัวหน๎างานทุกระดับที่ต๎องการความร๎ูพื้นฐาน
3.คําอาหารกลางวัน กระบวนการพฒันาคุณภาพสถานพยาบาล จํานวน 100 คน
 - วิทยากร 2          2         วัน 120               บาท/วัน/คน 480                 ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
 - คณะทํางาน 5          2         วัน 120               บาท/วัน/คน 1,200               บุคลากรเข๎าใจพื้นฐานการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
4.คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 10,440           บาท 10,440             สามารถนําเคร่ืองมือคุณภาพพื้นฐานเชํน 3P, 3 C PDSA, QA, CQI, 
5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 10,000           บาท 10,000             12 กจิกรรมทบทวน, การทบทวนสํูการวางระบบ และService Profile
6.คําเดินทางวิทยากร มาปรับใช๎กบังานประจําได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ
 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 2          2         วัน 1,000             บาท/วัน/คน 4,000               

งบด าเนินงาน 100            -                     100           2         วัน 74,000             
57.โครงการ "การตรวจเยีย่มพฒันาคุณภาพโดยองคกร์วิชาชีพ" 100             100            2         วัน 74,000             √ วัตถุประสงค์
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กรมการแพทย ์ เพื่อที่จะให๎เป็นแนวทางในการจัด และพฒันาระบบบริการด๎านเภสัชกรรม
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเข๎าสํูความเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถที่จะใช๎เป็นแนวทาง
:กลํุมงานพฒันาคุณภาพ 30928 ประเมินขอบเขต และคุณภาพของการให๎บริการด๎านเภสัชกรรม
    ในประเทศ สถาบันโรคทรวงอก
1.คําตอบแทนวิทยากร กลํุมเปูาหมาย
 - ภายนอกภาคเอกชน สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 7                2          2         วัน(7ชม.2วัน) 1,200             บาท/ชั่วโมง/คน 33,600              - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
(แหํงประเทศไทย) จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
2.คําอาหารวําง  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก 1 ต.ค. 60 - 30 ม.ิย. 61 จํานวน 2 วัน 
 - วิทยากร 2                2          2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 280                 1.คณะกรรมการผ๎ูบริหารและทีมที่เกีย่วข๎องในการพฒันาคุณภาพ
 - ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 2                100             2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 14,000             2.บุคลากรกลํุมงานเภสัชกรรม
3.คําอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน

 - วิทยากร 2          2         วัน 120               บาท/วัน/คน 480                 ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ

 - คณะทํางาน 5          2         วัน 120               บาท/วัน/คน 1,200               เพื่อให๎กลํุมงานเภสัชกรรม มีทักษะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4.คําอปุกรณ์ เพื่อการพฒันาและปรับปรุงการจัดการบริการด๎านเภสัชกรรม ให๎
สอดคล๎อง - คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ 10,200           บาท 10,200             กบัพนัธกจิของสถาบัน และตอบสนองความต๎องการของผ๎ูมารับบริการ

5.คําถํายเอกสาร คําพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 10,240           บาท 10,240             ตํอไป
6.คําเดินทางวิทยากร
 - คํายานพาหนะในการเดินทาง 4,000             บาท 4,000               

 - กลุ่มงานวิจัยและประเมนิเทคโนโลยี 176,760      
งบด าเนินงาน 176,760           
58.โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรทางด๎านงานวิจัย 176,760            √
ปีงบประมาณ 2561
:กลํุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลย ี30044 วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎าอบรมได๎ร๎ูเทคนิคการสืบค๎นข๎อมูลอยาํงเป็นระบบ
1.คําตอบแทนวิทยากร จากฐานข๎อมูลออนไลน์ มีความเข๎าใจในกระบวนการและขั้นตอน
 - วิทยากรบรรยาย ภาครัฐ 84        ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง 50,400             ของการวิจัยพื้นฐานได๎อยาํงถูกต๎องตามหลักวิชาการสมัยใหมํ
 - วิทยากรบรรยาย ภาคเอกชน 24        ชั่วโมง 1,200             บาท/ชั่วโมง 28,800             2.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูในการเขียนข๎อเสนอโครงการ
2.คําอาหารกลางวัน และอาหารวําง วิจัยที่ดีและสามารถเขียนเพื่อขอทุนจากเงินบํารุงของสถาบัน
 - คําอาหารกลางวันวิทยากร และคณะทํางาน 6          18        วัน 120               บาท/วัน/คน 12,960             โรคทรวงอก เงินประจําปีงบประมาณและจากแหลํงเงินทุนอืน่
 - คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าอบรม วิทยากร และคณะทํางาน 3.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูในเร่ืองการวิจัยทางคลินิก
คร้ังที่ 1 เทคนิคการสืบค๎นข๎อมูล 2 40              2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 5,600               ภายใต๎กรอบของจริยธรรมในการดําเนินการวิจัย
คร้ังที่ 2 เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย 2 40              2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 5,600               4.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูในการวิเคราะห์ข๎อมูลโดย
คร้ังที่ 3 การวิจัยทางคลินิก 2 40              2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 5,600               โปรแกรมวิเคราะห์ข๎อมูล STATA
คร้ังที่ 4 การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรม STATA for 2 40              2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 5,600               5.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูในการวิเคราะห์ข๎อมูลโดย
Windows โปรแกรมวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นด๎วยการใช๎โปรแกรมสถิติ

38 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

คร้ังที 5 การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ 2 40              3         วัน(3มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 8,400               สําเร็จรูป
คร้ังที่ 6 เทคนิคในการเขียนรูปเลํมงานวิจัยเพื่อตีพมิพ์ 2 40              1         วัน(1มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 2,800               6.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถจัดทํารายงานผลการวิจัย
คร้ังที่ 7 การประเมินเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละการ 1 40              1         วัน(1มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 1,400               และนําผลงานวิจัยลงตีพมิพใ์นวารสารเผยแพรํทั้งภายในและ
พฒันาจากงานประจําสํูงานวิจัย ภายนอกสถาบัน
คร้ังที่ 8 คลินิกการให๎คําปรึกษาด๎านงานวิจัย 2 40              2         วัน(2มือ้2วัน) 35                 บาท/มือ้/คน 5,600               7.เพื่อให๎เข๎าอบรมมีความเข๎าใจในการประเมินเทคโนโลยี
3.คําเอกสาร อปุกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 32,000           บาท 32,000             ทางการแพทย์
4.คําเดินทางวิทยากร 12,000           บาท 12,000             กลํุมเปูาหมาย

 - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก ต.ค. 60 - ม.ิย. 61 จํานวน 18 วัน 
บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 120 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยได๎อยาํงถูกต๎อง
2.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถใช๎โปรแกรม STATA วิเคราะห์ข๎อมูล
วิจัยทางการแพทย์
3.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข๎อมูล
ได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ
4.จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพมิพล์งวารสาร เพื่อเผยแพรํแกบํุคลากร
ภายในและนอกสถาบัน
5.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูความเข๎าใจ สามารถดําเนินการวิจัยทางคลินิก
6.ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูความเข๎าใจในเร่ืองการประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทยไ์ด๎อยาํงถูกต๎อง

 - งานประชาสัมพันธ์ 4,158,000    
งบด าเนินงาน -             -                     -            -      1,940,000         
59.โครงการเผยแพรํความร๎ูด๎านโรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือด 1,940,000         √ √ กลํุมเปูาหมาย
ผํานส่ือ  - ประชาชนทั่วไป
:งานประชาสัมพนัธ์ 30156  - บุคลากรสาธารณสุข
    ในประเทศ  - องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
1.ผลิตส่ือด๎านโรคปอดและโรคหัวใจและหลอดเลือด  - บุคลากรภาครัฐและเอกชน
 - คํูมือ 1 เร่ือง 1 5,000   เลํม 40                 บาท/เลํม 200,000            ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ

(1เร่ือง5000เลํม) 1.ประชาชนเกดิความต่ืนตัวในเร่ืองโรคปอดและหลอดเลือดเกดิความร๎ู
 - เอกสารแผํนพบั 8 เร่ือง 8 10,000  ฉบับ 3                   บาท/ฉบับ 240,000            ได๎อยาํงถูกต๎อง

(8เร่ือง 10,000ฉบับ) 2.บุคลากรเห็นความสําคัญในการปูองกนัและรักษาโรคเบื้องต๎นได๎อยาํง
 - DVD สารคดีความร๎ู 5         เร่ือง 80,000           บาท 400,000            ถูกต๎อง
 - ชุดบอร์ดนิทรรศการความร๎ู 100,000          บาท 100,000            3.เป็นสถาบันต๎นแบบในเร่ืองการดําเนินการเกีย่วกบัการรณรงค์
2.เผยแพรํความร๎ูทางส่ือมวลชน โรคหัวใจและปอด
 - โทรทัศน์ 5         คร้ัง 100,000          บาท/คร้ัง 500,000            4.ประชาชนมีความร๎ูความเข๎าใจเร่ืองโรคหัวใจและปอดได๎อยาํงถูกต๎อง
 - วิทยุ 5         คร้ัง 50,000           บาท/คร้ัง 250,000            และมีพฤติกรรมสนับสนุนการปูองกนัโรคของตนเองและครอบครัว
 - หนังสือพมิพ,์ นิตยสาร, วารสาร 5         คร้ัง 50,000           บาท/คร้ัง 250,000            5.ประชาชนร๎ูชํองทางการเข๎ารับบริการเกีย่วกบัสุขภาพด๎านโรคหัวใจ

และปอดได๎อยาํงถูกต๎อง
6.ประชาชนต่ืนตัวตระหนักภาวะเส่ียงตํอการเกดิโรคหัวใจ หันมาใสํใจ
สุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น

งบด าเนินงาน -             -                     -            -      1,718,000         
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60.โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให๎พอเพยีงสัญจร" 1,718,000         √ √ วัถตุประสงค์
:งานประชาสัมพนัธ์ 30156 1.เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารํวมกจิกรรมนําความร๎ูประสบการณ์ที่ได๎จากการ
    ในประเทศ เข๎ารํวมกจิกรรมไปปฏิบัติตํอตนเอง ครอบครัวและชุมชนได๎อยาํง
1.คําใช๎จํายในการเดินทางของคณะทํางานเพื่อการจัด ถูกต๎องและเหมาะสม
กจิกรรม ในพื้นที่เปูาหมาย 2.ให๎บริการคัดกรองภาวะเส่ียงตํอการเกดิโรคหัวใจและ
 - คําต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับ 6 1          6,000             บาท/คน/คร้ัง 36,000             หลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว แบบเข๎าถึงประชาชน
 - คําที่พกั 6 11         2         วัน 900               บาท/คน/คร้ัง 118,800            กลํุมเปูาหมาย
 - คําเบี้ยเล้ียงสําหรับคณะทํางาน 10         18        วัน 240               บาท/คน/วัน 43,200              - ประชาชนทั่วไป
 - คําจ๎างเหมายานพาหนะ พร๎อมน้ํามันเชื้อเพลิงในการ 18        วัน 5,000             บาท/วัน 90,000              - กลํุมเส่ียง
สัญจรไป - กลับ แตํละจังหวัดทั่วไปประเทศ  - แกนนําชุมชน เชํน อสม.
2.คําใช๎จํายในการจัดกจิกรรมให๎ความร๎ู  - บุคลากรผ๎ูรับผิดชอบด๎านโรคหัวใจและ
 - คําอปุกรณ์สาธิตและแสดงตัวอยาํง 100,000          บาท 100,000            หลอดเลือด
 - คําเอกสารแผํนพบั 10 10,000  ฉบับ 3                   บาท/เร่ือง/ฉบับ 300,000             - องค์กรปกครองท๎องถิ่น

(10เร่ือง10,000ฉบบั)  - นักเรียน/นักศึกษา
 - คํูมือ 1 5,000   เลํม 40                 บาท/เร่ือง/เลํม 200,000            ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ

(1เร่ือง5,000เลํม) 1.คัดกรองภาวะเส่ียงบุคลากรตํอการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - คําผลิต DVD ความร๎ูแจกให๎ผ๎ูเข๎ารํวมกจิกรรม 400,000          บาท 400,000            แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียง
 - คําจ๎างเหมาตกแตํงเวทีสถานที่จัดกจิกรรม 50,000           บาท 50,000             2.ประชาชนต่ืนตัว เกดิจากการเรียนร๎ูอยาํงถูกต๎องหันมาใสํใจดูแลสุขภาพ
3.คําผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ 380,000          บาท 380,000            เร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น

3.ได๎พนัธมิตรตํางสถาบันในการสร๎างความรํวมมือกนัรณรงค์โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
4.เปน็สถาบนันํารํองในการดูแลสํงเสริมสุขภาพด๎านโรคหวัใจและหลอดเลือด
5.เครือขํายแกนนําชุมชน/อสม. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ "คนรักษ์หัวใจ
ให๎พอเพยีงสัญจร" เกดิทักษะความสามารถคัดกรองภาวะเส่ียงตํอการเกดิ
โรคหัวใจและหลอดเลือดขั้นพื้นฐานได๎
6.เพิ่มเครือขําย/ชุมชน ต๎นแบบโรคหัวใจและหลอดเลือดได๎ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

งบด าเนินงาน -             -                     -            -      500,000           
61.โครงการรณรงค์/กจิกรรมพเิศษ 500,000            √ √ กลํุมเปูาหมาย
:งานประชาสัมพนัธ์ 30156  - บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
    ในประเทศ 500,000          บาท 500,000             - ประชาชนทั่วไป

ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.เป็นการกระต๎ุนให๎บุคลากรและประชนชนเกดิการต่ืนตัวมาใสํใจ
ดูแลสุขภาพด๎านโรคหัวใจและปอดมากขึ้น
2.บุคลากรและประชาชนเห็นความสําคัญในการควบคุมปูองกนั
และรักษาโรคหัวใจและปอด
3.บุคลากรและประชาชนมีความร๎ูความเข๎าใจเร่ืองสนับสนุนการปูองกนัโรค
ของตนเองและครอบครัว
4.บุคลากรและประชาชนร๎ูชํองทางการเข๎ารับบริการเกีย่วกบัสุขภาพ
ด๎านโรคหัวใจและปอดได๎อยาํงถูกต๎อง
5.บุคลากรและประชาชนต่ืนตัวตระหนักภาวะเส่ียงตํอการเกดิโรคหัวใจ
และปอดหันมาใสํใจสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและปอดมากขึ้น
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

ชมรมแสงธรรม 197,280      
งบด าเนินงาน 12 600            600           12       ครัง้ 76,200             
62.โครงการ "การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม" พ.ศ. 2561 12 600             600            12        คร้ัง 76,200             √ วัตถุประสงค์
:ชมรมแสงธรรม 30903 1.เพื่อพฒันาจิตใจของบุคลากร
    ในประเทศ 2.เพื่อสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
1.คําตอบแทนวิทยากรภายนอก 12 3         ชั่วโมง 1,200             บาท/คร้ัง/ชม. 43,200             3.เพื่อให๎บุคลากรมีการฝึกจิต พร๎อมที่จะปฏิบัติตนอยาํงมีสติ

(12คร้ัง3 ชม.) และมีประสิทธิภาพ
2.คําอาหารวําง 600             35                 บาท/คน 21,000             กลํุมเปูาหมาย
3.คําอปุกรณ์การอบรม 12 1,000             บาท/คร้ัง 12,000              - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)

จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก ต.ค. 60 - ม.ิย. 61 เดือนละ 1 คร้ัง 
บุคลากรในสถาบันคร้ังละ 50 คน  จํานวน 12 คร้ัง = 600 คน
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรได๎รับการพฒันาด๎านจิตใจ
2.บุคลากรทํางานอยาํงมีความสุข
3.บุคลากรมีความพร๎อมในการทํางาน
4.บุคลากรทํางานอยาํงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งบด าเนินงาน 3         วัน 72,180             
63.โครงการ "พฒันาคน พฒันางาน ด๎วยการบริหารจิต" 3         วัน 72,180             √ วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2561 1.เพื่อพฒันาจิตใจของบุคลากร
:ชมรมแสงธรรม 30903 2.เพื่อให๎บุคลากรทางการพยาบาลทํางานและอยูรํํวมกนัอยาํงมีความสุข
    ในประเทศ 3.เพื่อให๎บุคลากรได๎พกัผํอนและสงบจิตใจ พร๎อที่จะทํางานอยาํงมีสติและ
1.คําอาหาร 30              3         วัน 250               บาท/คน/วัน 22,500             มีประสิทธิภาพ
2.คําวิทยากรภาคเอกชน 7 3         วัน(3วัน7ชม.) 1,200             บาท/ชม./คน 25,200             4.เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัว
3.คําเชําที่พกั 30              2         วัน 100               บาท/คน/วัน 6,000               5.เพื่อให๎บุคลากรมีจิตใจเอือ้เฟื้อตํอกนั ในการทํางานเห็นความสําคัญ
4.คําเชํายานพาหนะรวมน้ํามัน 3 2         วัน(2วัน3คัน) 3,000             บาท/คัน/วัน 18,000             ของงานทุกอยาํง พฒันาอารมณ์ (EQ)
5.คําผํานทางพเิศษ 3 2         วัน(2วัน3คัน) 80                 บาท/คัน/วัน 480                 กลํุมเปูาหมาย

 - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ในเดือน ธ.ค. 60  จํานวน 3 วัน 
บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 30 คน 
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรที่เข๎ารับการอบรมได๎รับการพฒันาจิตใจ
และทํางานอยาํงมีความสุข
2.บุคลากรที่มีความพร๎อมในการทํางาน 
ทํางานเป็นทีมได๎ดี และมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น

งบด าเนินงาน 3 100            100           3         รุน่ 48,900             
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

64.โครงการ "คุณธรรมนําชีวิต สํูเศรษฐกจิพอเพยีง" 3 100             100            3         รํุน 48,900             √ วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2561 1.เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรมีสภาวะจิตใจที่เข๎มแข็ง
:ชมรมแสงธรรม 30903 2.เพื่อให๎เกดิคุณประโยชน์ตํอตนเอง ครอบครัว หมูคํณะและสังคม
    ในประเทศ 3.เพื่อฟื้นฟพูื้นฐานการปฏิบัติงาน การดํารงชีวิตประจําวัน
1.คําตอบแทนวิทยากร 3 3          3         รํุน(3ชม.3รํุน) 1,200             บาท/ชม./คน/วนั 32,400             4.เพื่อเสริมสร๎างให๎เกดิความสามัคคีในหมูคํณะ
2.คําอาหารวําง 100             3         รํุน 35                 บาท/คน/วัน 10,500             กลํุมเปูาหมาย
3.คําอปุกรณ์การอบรม 3         คร้ัง 2,000             บาท/คร้ัง 6,000                - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)

จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก ต.ค. 60 - ม.ิย. 61
กาํหนดการอบรม 3 รํุนๆ ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.เกดิผลสัมฤทธิ์ในการฟื้นฟพูื้นฐานการปฏิบัติงานการดํารงชีวิตประจําวัน
2.เกดิคุณประโยชน์ตํอตนเอง หมูคํณะและสังคม
3.เกดิความสามัคคีในหมูคํณะ

 - สถาบนัฝึกอบรมนานาชาต ิCCIT 15,683,820  
งบด าเนินงาน -             -            -      10,000,000       
65.โครงการผําตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ ผํานทางสายสวนหัวใจ 10,000,000        √
(Transcatheter Valve Implantation) วัตถุประสงค์
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT 30930 1.เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผ๎ูปุวยโรคล้ินหัวใจที่มีภาวะเส่ียงจากการผําตัด
    ในประเทศ 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถาบันโรคทรวงอกในสังกดักรมการแพทยซ่ึ์งเป็น
 - คําล้ินหัวใจชนิดที่สามารถใสํผํานสายสวนหัวใจได๎ 10        ล้ิน 1,000,000       บาท/ล้ิน 10,000,000        สถาบันระดับตติยภูมิที่สามารถแขํงขันกบัสถาบันทางการแพทยอ์ืน่ 

ทั้งในและตํางประเทศ
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของแพทย ์พยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์
4.เพื่อบริหารการใช๎เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทยท์ี่มีราคาแพง
ให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด
กลํุมเปูาหมาย
ผ๎ูปุวยสถาบันโรคทรวงอก ที่มีอายมุากกวํา 65 ปี ที่เป็นโรคล้ินหัวใจตีบ
อยาํงรุนแรง และมีโรคอืน่รํวมด๎วยซ่ึงทําให๎มีภาวะเส่ียงสูงจากการผําตัด
เปล่ียนล้ินหัวใจแบบปกติ จํานวน 10 ราย
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก ต.ค. 60 - ม.ิย. 61 จํานวน 1 ปี
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.เพื่อให๎ผ๎ูปุวยที่มีล้ินหัวใจตีบรํวมกบัภาวะโรคอืน่ๆ ที่ให๎มีอตัราเส่ียง
จากการผําตัดสูง มีโอกาสได๎รับการรักษาเพื่อให๎คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทยแ์ละสร๎างชื่อเสียงให๎แกํ
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข ให๎สามารถ
แขํงขันกบัสถาบันทางการแพทยอ์ืน่ๆ ทั้งในและตํางประเทศ

งบด าเนินงาน -             -            -      2,684,600         
66.โครงการ รับฝึกอบรมศัลยแพทยท์รวงอกตํางประเทศ 2,684,600         √ วัตถุประสงค์
ประจําปีงบประมาณ 2559 - 2561 1เพื่อผลักดันโครงการของสถาบันโรคทรวงอก กา๎วสํูความเป็นเลิศ
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT 30930 ทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผ๎ูปุวยโรคหัวใจหลอดเลือด
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

    ในประเทศ และโรคปอด
คําใช๎จํายในการดําเนินการและทรัพยากรที่ใช๎ 2.เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือ ประสานงานทางวิชาการระหวํางสถาบัน
1.คําวิทยากรบรรยาย (Lecture) เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ชั้นนําระดับนานาชาติทั่วโลก ในการดูแลผ๎ูปุวยโรคหัวใจหลอดเลือด
โรคหัวใจ ทั้งในสถาบันโรคทรวงอกและจากภายนอก และโรคปอด
สถาบัน 3.เพื่อสร๎างศูนยก์ารฝึกอบรม เพื่อจัดการอบรม เรียนร๎ูในการดูแลรักษา
1.1คําวิทยากร บรรยาย ให๎กบัศัลยแพทยท์รวงอก 48        ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 120,000            ผ๎ูปุวยโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคปอด
จากประเทศจีน 4.สํงเสริมการแลกเปล่ียนแพทย ์พยาบาล ระหวํางประเทศในการดูแลรักษา
1.2คําวิทยากร บรรยาย ให๎กบัศัลยแพทยท์รวงอก 384      ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 960,000            ผ๎ูปุวยโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคปอด เพื่อให๎เกดิองค์ความร๎ู
จากประเทศญี่ปุุน ระดับนานาชาติ

รวมทั้งส้ิน 1,080,000         กลํุมเปูาหมาย
2.คําเดินทางของวิทยากรบรรยาย (Lecture) 1.ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศจีน 1 ทําน
เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ, ภายนอกสถาบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
2.1วิทยากรภายนอกสถาบัน บรรยายให๎กบัศัลยแพทย์ 2.ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศญี่ปุุน 1 ทําน
ทรวงอก จากประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 ปี
 - คําเคร่ืองบินไป-กลับ 3 1         วัน 10,000           บาท/คร้ัง/วัน 30,000             จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - คําที่พกัวิทยากร ห๎องพกัเด่ียว 3 1          1         คืน 1,200             บาท/คืน/คน 3,600                - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก เม.ย. 59 - ม.ีค. 61
 - รถรับ - สํง (ใช๎รถสถาบัน) ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ

รวมเป็นเงิน 33,600             1.เมือ่ส้ินสุดโครงการ สถาบันมีสถาบันนานาชาติในการพฒันาศักยภาพ
2.2วิทยการภายนอกสถาบัน บรรยายให๎กบัศัลยแพทย์ บุคลากรทางการแพทยส์าขาโรคหัวใจ หลอดเลือด และปอด
ทรวงอก จากประเทศญี่ปุุน กา๎วสํูนานาชาติ
 - คําเคร่ืองบินไป-กลับ 24 10,000           บาท/คร้ัง 240,000            2.เกดิเครือขํายเกีย่วกบั นวัตกรรมการเรียนร๎ูใหมํๆ ในการดูแลรักษา
 - คําที่พกัวิทยากร ห๎องพกัเด่ียว 24 1          1         วัน(24คร้ัง1วัน) 1,200             บาท/คร้ัง/คน 28,800             ด๎วยผ๎ูปุวยเฉพาะทางโรคหัวใจหลอดเลือด ทั้งในกลํุมประเทศสมาคม
 - รถรับ-สํง (ใช๎รถสถาบัน) อาเซียน และทั่วโลก

รวมเป็นเงิน 268,800            

รวมทั้งส้ิน 302,400            

3.คําที่พกัของผ๎ูเข๎าอบรมจากตํางประเทศ
 - ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศจีน ระยะเวลา 3 เดือน 3         เดือน 15,000           บาท/เดือน 45,000             
เดือนละ 15,000 บาท (คิดเป็น 15,000 บาท 30 วัน
วันละ 500 บาท
 - ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศญี่ปุุน 24        เดือน 15,000           บาท/เดือน 360,000            
ระยะเวลา 24 เดือน เดือนละ 15,000 บาท
(คิดเป็น 15,000 บาท 30 วัน วันละ 500 บาท

รวมทั้งส้ิน 405,000            

4.คําใช๎จํายในการพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรม
4.1ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศจีน ระยะเวลา3 เดือน
 - คําอาหารวําง 60 1                        2         มือ้(60คร้ัง2มือ้) 35                 บาท/มือ้/คร้ัง 4,200               

 - คําอาหารกลางวัน (ไมํครบมือ้) 1                        60        คร้ัง 250               บาท/คร้ัง 15,000             

 - คําเอกสารประกอบการฝึกอบรม 25        คร้ัง 100               บาท/คร้ัง 2,500               

รวมเป็นเงิน 21,700             

4.2ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศญี่ปุุน ระยะเวลา 2 ปี
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 คณะผู้
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 วิทยากร รวม จ านวน
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นับ
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รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

 - คําอาหารกลางวัน 24 20        วนั(24เดิอน20วนั) 250               บาท/วัน/เดือน 120,000            
 - คําเอกสารประกอบการฝึกอบรม 193      100               บาท 19,300             

รวมเป็นเงิน 139,300            

รวมทั้งส้ิน 161,000            

5.คําใช๎จํายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case
Workshop)
 - คําวิทยากร การผําตัดสาธิตเชิงปฏิบัติ 10        ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 25,000             
 - คําวิทยากร การตรวจคล่ืนสะท๎อนหัวใจทางหลอด 4         ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 10,000             
อาหาร Transesophagcal echocardiogram (TEE)
 - คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าอบรมและคณะทํางาน 1 20              2         มือ้(1คร้ัง2มือ้) 35                 บาท/มือ้/คน 1,400               
 - คําอาหารกลางวันผ๎ูเข๎าอบรมและคณะทํางาน 20              1         มือ้ 250               บาท/มือ้/คน 5,000               
 - คําจัดทําส่ือ ส่ิงพมิพ ์เอกสารการสอน 2,000             บาท 2,000               
 - คําใช๎จํายเกีย่วกบั การใช๎ ตกแตํงสถานที่ประชุม 2,000             บาท 2,000               
เชิงปฏิบัติการ 1 คร้ัง
 - คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร 4,000             บาท 4,000               
 - คําจัดประชุมคณะทํางาน เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 10              2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 700                 

รวมเป็นเงิน 50,100             

5.2ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศญี่ปุุน ระยะเวลา 2 ปี
จัด Live Case Workshop 4 คร้ัง คร้ังละ 50,100 บาท
รายละเอยีดดังนี้
 - คําวิทยากร การผําตัดสาธิตเชิงปฏิบัติ 4 10        ชั่วโมง(4คร้ัง10ชม.) 2,500             บาท/ชั่วโมง/คร้ัง 100,000            
 - คําวิทยากร การตรวจคล่ืนสะท๎อนหัวใจทางหลอดอาหาร 4 4         ชั่วโมง(4คร้ัง4ชม.) 2,500             บาท/ชั่วโมง/คร้ัง 40,000             
Transesophageal echocardiogram (TEE)
 - คําอาหารวํางผ๎ูเข๎าอบรมและคณะทํางาน 4 20              2         มือ้(4คร้ัง2มือ้) 35                 บาท/มือ้/คน 5,600               
 - คําอาหารกลางวันผ๎ูเข๎าอบรมและคณะทํางาน 20              4         มือ้ 250               บาท/มือ้/คน 20,000             
 - คําจัดทําส่ือ ส่ิงพมิพ ์เอกสารการสอน และ 8,000             บาท 8,000               
อปุกรณ์ตํางๆ  4 คร้ัง
 - คําใช๎จํายเกีย่วกบั การใช๎ ตกแตํงสถานที่ประชุม 8,000             บาท 8,000               
เชิงปฏิบัติการ 4 คร้ัง
 - คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร 16,000           บาท 16,000             
 - คําจัดประชุมคณะทํางาน เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชุม 2 คร้ัง/การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติ 1 คร้ัง จัดทั้งหมด 4 คร้ัง คร้ังละ 10 คน
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 10              8         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 2,800               

รวมเป็นเงิน 200,400            

รวมทั้งส้ิน 250,500            

6.คําใช๎จํายในการศึกษาดูงานในประเทศ กบัโรงพยาบาล
โรคหัวจและทรวงอกใน เครือขํายกบัสถาบันโรคหัวใจ
6.1ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศจีน ระยะเวลา
ฝึกอบรม 3 เดือน
ศึกษาดูงานในประเทศ 1 คร้ัง ทีมงานพร๎อมผ๎ูเข๎าอบรม

44 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัโรคทรวงอก



ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้
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รวมเงิน
(บาท)

รวม 5 ทําน
 - คําศึกษาดูงาน กบัหนํวยงานที่เข๎าฟงับรรยายและดูงาน 10,000           บาท 10,000             
ห๎องผําตัดหัวใจ 1 คร้ัง
 - คําวิทยากรเชี่ยวชาญ บรรยายทางวิชการ (ภาษาองักฤษ) 40,000           บาท 40,000             
ระหวํางดูงาน 1 คน 8 ชั่ว 2 วัน
 - คําเคร่ืองบินไป-กลับ 1 1          10,000           บาท/คร้ัง/คน 10,000             
 - คําเบี้ยเล้ียงคณะทํางาน 3          2         วัน 240               บาท/วัน/คน 1,440               
 - คําที่พกัวิทยากรผ๎ูเช๎าอบรมและทีมงาน พกัห๎องเด่ียว 1 5                2         วัน 1,200             บาท/คร้ัง/คน/วนั 12,000             
 - คํารถเหมา รวมคําเชื้อเพลิง 3         วัน 5,000             บาท/วัน 15,000             

รวมเป็นเงิน 88,440             

6.2ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศญี่ปุุน ระยะเวลา
ฝึกอบรม 2 ปี ศึกษาดูงานในประเทศ 4 คร้ัง คร้ังละ 5 ทําน
รายละเอยีด ดังนี้
 - คําศึกษาดูงาน กบัหนํวยงานที่เข๎าฟงับรรยายและดูงาน 40,000           บาท 40,000             
ห๎องผําตัดหัวใจ 4 คร้ัง
 - คําวิทยากร บรรยายทางวิชาการระหวํางดูงาน 160,000          บาท 160,000            
1 ทําน 8 ชั่วโมง คร้ังละ 2 วัน 4 คร้ัง
 - คําเคร่ืองบินไป-กลับ 4 1                10,000           บาท/คร้ัง/คน 40,000             
 - คําที่พกัวิทยากร พกัห๎องเด่ียว 2 5          4         วัน 1,200             บาท/คร้ัง/คน/วนั 48,000             
 - คําเบี้ยเล้ียงคณะทํางาน 4 3          2         วัน 240               บาท/คร้ัง/คน/วนั 5,760               
 - คํารถเหมา รวมคําเชื้อเพลิง 4 3         วัน 5,000             บาท/คร้ัง/วัน 60,000             

รวมเป็นเงิน 353,760            

รวมทั้งส้ิน 442,200            

7.คําลงทะเบียน เข๎ารํวมการประชุมระดับนานาชาติ 1 คร้ัง/ปี
 - ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศจีน 1 13,500           บาท/คร้ัง 13,500             
 - ศัลยแพทยท์รวงอก จากประเทศญี่ปุุน 2 15,000           บาท/คร้ัง 30,000             

รวมทั้งส้ิน 43,500             

สรุป โครงการที่ 1 (ปีงบประมาณ 59 - 60)
จีน ฝึกอบรม 3 เดือน รวม 363,340 บาท
ญี่ปุุน ฝึกอบรม 2 ปี รวม 2,321,260 บาท

งบด าเนินงาน -             -            -      2,362,020         
67.โครงการ รับฝึกอบรมศัลยแพทยท์รวงอกตํางประเทศ 2,362,020         √ วัตถุประสงค์
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT 30930 1.เพื่อผลักดันโครงการของสถาบันโรคทรวงอก กา๎วสํูความ
    ในประเทศ เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผ๎ูปุวยโรคหัวใจ
คําใช๎จํายในการดําเนินการและทรัพยากรที่ใช๎ หลอดเลือด และโรคปอด
1.คําบรรยาย (lecture) โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ 2.เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือ ประสานงานทางวิชาการ
ทั้งในสถาบันโรคทรวงอกและจากภายนอกสถาบัน ระหวํางสถาบันชั้นนําระดับนานาชาติทั่วโลก ในการดูแลผ๎ูปุวย
จํานวน 1,260,000 บาท โรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคปอด
1.1ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ ระยะเวลา 3.เพื่อสร๎างศูนยก์ารฝึกอบรม เพื่อจัดการอบรม เรียนร๎ูในการ
3 เดือน 72 ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 180,000 บาท ดูแลรักษาผ๎ูปุวย โรคหัวใจ หลอดเลือดและโรคปอด
 - บรรยาย (Lecture) ประกอบการผําตัดเชิงปฏิบัติการ 48        ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 120,000            กลํุมเปูาหมาย
(Live Case) 2 คร้ังตํอสัปดาห์ คร้ังละ 2 ชั่วโมง ระยะส้ัน 1.ศัลยแพทยท์รวงอก และ/หรือบุคลากรทางการแพทย์
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สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 12 สัปดาห์ รวมเวลาตลอดการ จากตํางประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ฝึกอบรม 48 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,500 รวม 120,000 บาท ระยะกลาง 2.ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 - บรรยาย (Lecture) 1 คร้ังตํอสัปดาห์ คร้ัง 2 ชั่วโมง 24        ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 60,000             ระยะยาว 3.ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี
จํานวน 12 คร้ัง รวมเวลาตลอดการฝึกอบรม 24 ชั่วโมง จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ชั่วโมงละ 2,500 บาท รวม 60,000 บาท  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก เม.ย. 60 - ม.ีค. 61

รวมทั้งส้ิน 180,000            (ปีงบประมาณ 2560 - 2561)
1.2ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ ระยะเวลา ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
6 เดือน รวมทั้งส้ิน 360,000 บาท มีโอกาสพฒันาหลักสูตรอบรมระยะส้ันและระยะยาวให๎สถาบันมีชื่อเสียง
 - บรรยาย (Lecture) ประกอบการผําตัดเชิงปฏิบัติการ 96        ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 240,000            ระดับนานาชาติและมีศัลยแพทยท์รวงอกหรือบุคลากรทางการแพทย์
(Live Case) 2 คร้ังตํอสัปดาห์ คร้ังละ 2 ชั่วโมง ตํางชาติมาลงทะเบียนอบรมมากขึ้น
(สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 24 สัปดาห์ รวมเวลาตลอดการ
ฝึกอบรม 96 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,500 รวม 240,000 บาท
 - บรรยาย (Lecture) 1 คร้ังตํอสัปดาห์ คร้ัง 2 ชั่วโมง 48        ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 120,000            
รวม 4 คร้ัง รวมเวลา 48 ชั่วโมง ตลอดการฝึกอํบรม
รวม 120,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 360,000            

1.3ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ ระยะเวลา 1 ปี
รวมทั้งส้ิน 720,000 บาท
 - บรรยาย (Lecture) ประกอบการผําตัดเชิงปฏิบัติการ 192      ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 480,000            
(Live Case) 2 คร้ังตํอสัปดาห์ คร้ังละ 2 ชั่วโมง
(สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง * 4* 12 เดือน) รวมเวลา 192 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 2,500 บาท รวม 480,000 บาท
 - บรรยาย (Lecture) 1 คร้ังตํอสัปดาห์ คร้ัง 2 ชั่วโมง 96        ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง 240,000            
จํานวน 4 คร้ัง/เดือน รวม 96 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,500 บาท

รวมทั้งส้ิน 720,000            

2.คําเดินทางของวิทยากรบรรยาย (Lecture) เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางโรคหัวใจ จากภายนอกสถาบัน
จํานวน 103,050 บาท
2.1วิทยากรภายนอกสถาบัน บรรยายให๎กบัศัลยแพทย์
ทรวงอกจากตํางประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน
(บรรยาย 2 เดือน/คร้ัง รวม 3 คร้ัง
 - คําเคร่ืองบินไป-กลับ 3 1          10,250           บาท/คร้ัง/คน 30,750             
 - คําที่พกัวิทยากร พกัห๎องเด่ียว 3 1          1         วัน 1,200             บาท/คร้ัง/คน/วนั 3,600               
 - คํารถรับ-สํง (ยานพาหนะ ของสถาบัน)

รวมเป็นเงิน 34,350             

2.2วิทยากรภายนอกสถาบัน บรรยายให๎กบัศัลยแพทยท์รวงอก
จากตํางประเทศ ระยะเวลา 1 ปี
(บรรยาย 2 เดือน/คร้ัง รวม 6 คร้ัง)
 - คําเคร่ืองบินไป-กลับ 6 10,250           บาท/คร้ัง 61,500             
 - คําที่พกัวิทยากร พกัห๎องเด่ียว 6 1          1,200             บาท/คร้ัง/คน 7,200               
 - คํารถรับ-สํง (ยานพาหนะ ของสถาบัน)

รวมเป็นเงิน 68,700             
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3.คําที่พกัของผ๎ูเข๎าอบรมจากตํางประเทศ รวมทั้งส้ิน
315,000 บาท
3.1ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน 3         เดือน 15,000           บาท/เดือน 45,000             
เดือนละ 15,000 บาท (วันละ 500 บาท)
3.2ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ ระยะเวลา 6         เดือน 15,000           บาท/เดือน 90,000             
6 เดือน เดือนละ 15,000 บาท (วันละ 500)
3.3ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ ระยะเวลา 1 ปี 12        เดือน 15,000           บาท/เดือน 180,000            
เดือนละ 15,000 บาท (วันละ 500 บาท)

รวมเป็นเงิน 315,000            

4.คําใช๎จํายคําอาหารผ๎ูเข๎าอบรมจากตํางประเทศ
รวมทั้งส้ิน 105,000 บาท
4.1 ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ ระยะเวลา
3 เดือน 
   คําอาหารไมํครบมือ้ 250 บาท/วัน (20 วันทําการ 60        วันทําการ 250               บาท/วัน 15,000             
ตํอเดือน) 60 วันทําการ
4.2ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ 
ระยะเวลา 6 เดือน
   คําอาหารไมํครบมือ้ 250 บาท/วัน (20 วันทําการตํอเดือน) 120      วันทําการ 250               บาท/วัน 30,000             
120 วันทําการ
4.3ศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ ระยะเวลา 1 ปี
เดือนละ 15,000 บาท 
   คําอาหารไมํครบมือ้ 250 บาท/วัน (20 วันทําการตํอเดือน) 240      วันทําการ 250               บาท/วัน 60,000             
240 วันทําการ

รวมเป็นเงิน 105,000            

5.คําใช๎จํายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case 
Workshop) รวมทั้งส้ิน 241,400 บาท
5.1ศัลยแพทยท์รวงอกจากตํางประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน 
จัด Live Case Workshop 1 คร้ัง คร้ัง ละ 3 วัน
รวมเป็นเงิน 80,700 บาท รายละเอยีดดังนี้
 - คําวิทยากร การผําตัดสาธิตเชิงปฏิบัติ 6 3         วัน 2,500             บาท/ชั่วโมง/วัน 45,000             
 - คําวิทยากร การตรวจคล่ืนสะท๎อนหัวใจทางหลอด 4 3         วัน 2,500             บาท/ชั่วโมง/วัน 30,000             
อาหาร Transesophageal echocardiogram (TEE)
 - คําอาหารกลางวันผ๎ูเข๎าอบรมและคณะทํางาน 20              1         มือ้ 250               บาท/มือ้/คน 5,000               
 - จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง คร้ังละ 10 คน
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 10              2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 700                 

รวมเป็นเงิน 80,700             

5.2ศัลยแพทยท์รวงอกจากตํางประเทศ ระยะเวลา 1 ปี
จัด Live Case Workshop 2 คร้ัง(คร้ังละ 3 วัน/คร้ัง)
รวมเป็นเงิน 160,700 บาท รายละเอยีดดังนี้
 - คําวิทยากร การผําตัดสาธิตเชิงปฏิบัติ 2 18        ชั่วโมง(6ชม.3วนั) 2,500             บาท/ชั่วโมง/คร้ัง 90,000             
(ชั่วโมงละ 2,500 บาท) 6 ชม.ตํอวัน* 3 วัน
Lives Case Workshop 2 คร้ัง
 - คําวิทยาการ การตรวจคล่ืนสะท๎อนหัวใจทางหลอดอาหาร 2 12        ชั่วโมง(4ชม.3วนั) 2,500             บาท/ชั่วโมง/คร้ัง 60,000             
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Transesophageal echocardiogram (TEE)
ชั่วโมงละ 2,500 บาท * 3 วัน Live Case Workshop
2 คร้ัง
 - คําอาหารกลางวันผ๎ูเข๎าอบรมและคณะทํางาน 20              2         มือ้ 250               บาท/มือ้/คน 10,000             
Lives Case Workshop 2 คร้ัง
 - จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง คร้ังละ 10 คน
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 10              2         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน 700                 

รวมเป็นเงิน 160,700            

6.คําใช๎จํายในศึกษาดูงานในประเทศกบัโรงพยาบาล
เครือขํายโรคหัวใจ รวมทั้งส้ิน 292,570 บาท
6.1ศัลยแพทยท์รวงอกจากตํางประเทศ ระยะเวลา
ฝึกอบรม 6 เดือน ศึกษาดูงานในประเทศ 1 คร้ัง
คร้ังละ 3 วัน วิทยากรพร๎อมผ๎ูเข๎าอบรม รวม 5 ทําน
รวมเป็นเงิน 100,440 บาท รายละเอยีดดังนี้
 - คําวิทยากรเชี่ยวชาญ บรรยายประกอบการผําตัด 8 1          2         วัน 2,500             บาท/ชม./คน/วนั 40,000             
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 - คําเคร่ืองบินไป-กลับ 5                7,800             บาท/คน 39,000             
 - คําเบี้ยเล้ียงคณะทํางาน 3          2         วัน 240               บาท/คน/วัน 1,440               
 - คําที่พกั 1 5                2         คืน 1,200             บาท/คน/คืน 12,000             

 - คําพาหนะรับจ๎าง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 8,000             บาท 8,000               
5 คน 2 วัน)

รวมเป็นเงิน 100,440            

6.2ศัลยแพทยท์รวงอกจากตํางประเทศ ระยะเวลา
ฝึกอบรม 1 ปี ศึกษาดูงานในประเทศ 2 คร้ัง
คร้ังละ 3 วัน วิทยากรพร๎อมผ๎ูเข๎าอบรม รวม 5 ทําน
รวมเป็นเงิน 192,130 บาท รายละเอยีดดังนี้
 - คําวิทยากรเชี่ยวชาญ บรรยายประกอบการผําตัด 2 1          8         ชั่วโมง 2,500             บาท/ชั่วโมง/คน 40,000             
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1 คน 2 คน
 - คําเคร่ืองบินไป-กลับ 2 5                9,300             บาท/คร้ัง/คน 93,000             
 - คําเบี้ยเล้ียงคณะทํางาน 2 3                3         วัน 240               บาท/คร้ัง/คน/วนั 4,320               
 - คําที่พกั 2 5                3         วัน 1,200             บาท/คร้ัง/คน/วนั 36,000             
 - คําพาหนะรับจ๎าง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 18,810           บาท 18,810             
 - คํารถรับ-สํง (สถาบัน-สนามบิน ขออนุญาตใช๎รถสถาบัน)

รวมเป็นเงิน 192,130            

7.คําพฒันาองค์ความร๎ูของผ๎ูเข๎าฝึกอบรม ระดับ
นานาชาติ รวมเป็นเงิน 45,000 บาท
7.1คําลงทะเบียน เข๎ารํวมการประชุมระดับนานาชาติ 1 คร้ัง 1 15,000           บาท/คร้ัง 15,000             
ของศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ หลักสูตร 6 เดือน 
คร้ังละ 15,000 บาท
7.2คําลงทะเบียน เข๎ารํวมการประชุมระดับนานาชาติ 1 คร้ัง 2 15,000           บาท/คร้ัง 30,000             
ของศัลยแพทยท์รวงอก จากตํางประเทศ หลักสูตร 1 ปี 
คร้ังละ 15,000 บาท รวม 2 คร้ัง
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(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น
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รวมเงิน
(บาท)

รวมเป็นเงิน 45,000             

งบด าเนินงาน -             -            637,200           
68.โครงการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ ด๎านโรคทรวงอก 5         วัน 637,200           วัตถุประสงค์

ในระดับนานาชาติ สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2561-2564 1.เพื่อพฒันาสร๎างเครือขํายความเป็นเลิศทางวิชาการ ด๎านโรคทรวงอก

:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT 30930 รํวมกบัประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน+3/ระดับ อาเซียน+6 

    ตา่งประเทศ (ประเทศเกาหลีใต)้ นานาชาติ)

คําเดินทาง 2.เพื่อพฒันาความรํวมมือทางการแพทย ์ให๎เกดิมีการบันทึกข๎อตกลง

 - คําเคร่ืองบิน 8                40,000           บาท/คน 320,000            ความรํวมกนั (MOU) เร่ือง องค์ความร๎ู หรือนวัตกรรมทางการดูแลรักษา
 - คําที่พกัห๎องพกัคํู 4 1         ห๎อง(1ห๎อง4คิน) 2,800             บาท/คืน 11,200             การปูองกนัภาวะสุขภาพ ด๎านโรคปอด ในอนาคต
 - คําที่พกัห๎องเด่ียว(ประเภท) 4 6         ห๎อง(6ห๎อง4คืน) 8,000             บาท/ห๎อง/คืน 192,000            3.เพื่อให๎มีแนวทางการกาํหนดนโยบาย การเชื่อมโยง องค์ความร๎ู มาปรับใช๎
 - คําเบี้ยเล้ียงในการเดินทางระดับชํานาญการพเิศษลงมา 2                5         วัน 2,100             บาท/วัน/คน 21,000             ให๎เกดิประโยชน์ตํอการดูแลรักษาผ๎ูปุวยโรคทรวงอกของประเทศไทย
 - คําเบี้ยเล้ียงในการเดินทางระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 6                5         วัน 3,100             บาท/วัน/คน 93,000             ให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลการดูแลสุขภาพด๎านโรคทรวงอก และได๎รับ

บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อพฒันาระบบสุขภาพของประเทศไทยอยาํง
ตํอเนื่อง และยัง่ยนื
กลํุมเปูาหมาย
 - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)
1.ผ๎ูบริหารกรมการแพทย์
2.ผ๎ูบริหารสถาบันโรคทรวงอก
3.หัวหน๎าหนํวยงานที่เกีย่วข๎องกบัการพฒันาความเป็นเลิศทางการแพทย์
4.ผ๎ูประสานงานโครงการ
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
โรงพยาบาลเครือขํายทางวิชาการ อาทิ ในประเทศ เกาหลี,ออสเตเรีย,
จีน,อนิเดีย (ประชาคมอาเซียน+3/ระดับอาเซียน+6 นานาชาติ)
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.เกดิการพฒันาสร๎างเครือขํายความเป็นเลิศทางวิชาการ ด๎านโรคทรวงอก
รํวมกบัโรงพยาบาลในประเทศเกาหลีใต๎
2.เกดิความรํวมมือทางการแพทย ์มีการบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือกนั
(MOU) เร่ืองการแลกเปล่ียน องค์ความร๎ู หรือนวัตกรรมทางการดูแลรักษา
การปูองกนัภาวะสุขภาพ ด๎านโรคทรวงอก ในอนาคต
3.แนวทางการกาํหนดนโยบาย ความเชื่อมโยง องค์ความร๎ู มาใช๎ให๎เกดิ
ประโยชน์ตํอการดูแลรักษาผ๎ูปุวยโรคทรวงอกของประเทศไทย ประชาชน
ได๎รับบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล ในการพฒันาระบบสุขภาพของ
ประเทศไทยอยาํงตํอเนื่อง และยัง่ยนื

 

 - ห้องตรวจคลื่นสนามไฟฟ้าแมเ่หล็กไฟฟ้า (MRI) 65,040        
งบด าเนินงาน -             -            24       ครัง้ 65,040             
69.โครงการตํอเนื่องการจัดการความร๎ูเร่ืองการพฒันาคุณภาพการ 24 24        คร้ัง 65,040             √ วัตถุประสงค์
ตรวจหัวใจในผ๎ูปุวยโรคหัวใจผิดปกติแตํกาํเนิด โรคหัวใจ 1.ได๎เรียนร๎ูการตรวจหัวใจชนิดที่ผิดปกติแตํกาํเนิด (Congenital heart
โรคหัวใจขาดเลือด และผ๎ูปุวยหลังผําตัดหัวใจ โดยการใช๎เคร่ือง disease) และผ๎ูปุวยหลังผําตัดหัวใจ (post operation) โดยการใช๎
ตรวจคล่ืนสนามแมํเหล็กไฟฟาู (Cardiac MRI) เคร่ืองตรวจคล่ืนสนามแมํเหล็กไฟฟาูในการตรวจหัวใจดังกลําว ซ่ึงต๎อง
:ห๎องตรวจคล่ืนสนามแมํเหล็กไฟฟาู (MRI) 30982 อาศัยเทคนิคที่มีความชํานาญสูงมาก
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)

    ในประเทศ 2.เพิ่มทักษะการสแกนภาพ การปรับภาพ การรายงานผลการตรวจ
1.คําตอบแทนวิทยากรผ๎ูเชี่ยวชาญ ภาครัฐ 24 1          4         ชั่วโมง 600               บาท/ชั่วโมง/คร้ัง/คน 57,600             วินิจฉัยโรค Congenital heart disease และ post operation

(24คร้ัง4ชม.) 3.เพื่อพฒันา และสร๎างเครือขํายในการดูแลรักษา ประสานความรํวมมือ
2.คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืมสําหรับวิทยากรและแพทย์ 24 2                1         มือ้ 35                 บาท/มือ้/คน/คร้ัง 1,680               กบัหนํวยงานภายนอกสถาบัน

(24คร้ัง1มือ้) กลํุมเปูาหมาย
3.คําอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและแพทย์ 24 2                1         มือ้ 120               บาท/มือ้/คน/คร้ัง 5,760                - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)

ชุมชนนักปฏิบัติการประกอบด๎วย
1.อายรุแพทยโ์รคหัวใจ
2.รังสีแพทย์
3.พยาบาล
4.นักเทคโนโลยทีางการแพทย์
5.นักรังสีเทคนิค
6.ผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านการตรวจคล่ืนสนามแมํเหล็กไฟฟาู (MRI)
จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก เดือน พ.ค. - ก.ย. 61
วันละ 4 ชั่วโมง ในวันทําการ รวม 24 คร้ัง

ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
ชุมชนนักปฏิบัติการได๎มีการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูและมีความเข๎าใจในการ
ตรวจCongenital heart ได๎ดีมากยิง่ขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการสแกนภาพ
การปรับภาพ และการรายงานผลการตรวจวินิจฉัย และทางสถาบันได๎มี
เครือขํายในการดูแลรักษาผ๎ูปุวยกบัหนํวยงานภายนอกสถาบัน

 - ศูนยป์ระสานงานโรคหลอดเลือดหัวใจ 1,000,000    
งบด าเนินงาน -             -            -      1,000,000         
70.โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" (Save Thais 
from

1,000,000         √ วัตถุประสงค์

Heart Diseases) 1.เพื่อพฒันาขีดความสามารถและขยายบริการการรักษาผ๎ูปุวยโรคหัวใจ
ดําเนินการโดยใช๎เงินบํารุงสถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 
2561

ในโรงพยาบาลระดับตํางๆ ตามเครือขํายการบริการ (Service plan)

:ศูนยป์ระสานงานโรคหลอดเลือดหัวใจ 30050 2.เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงบริการผ๎ูปุวยที่เป็นโรคหัวใจ ให๎รวดเร็ว
    ในประเทศ ได๎มาตรฐานและเป็นธรรม
กจิกรรมที่ 1 คําบริหารจัดการข๎อมูลผ๎ูปุวยโดยใช๎โปรแกรม 1,000,000       บาท 1,000,000         3.เพื่อพมันาและปรับปรุงฐานข๎อมูลด๎านโรคหัวใจหรือ National
ACS Registry ข๎อมูลผ๎ูปุวยจากโรงพยาบาลตํางๆ ที่เข๎ารํวม Cardiovascular Disease Database
โครงการ ได๎แก ํอตัรการตายผ๎ูปุวย STEMI การให๎ยาละลายล่ิมเลือด กลํุมเปูาหมาย
และการทํา PCI สํงเข๎ามายงัศูนยข์๎อมูลกลาง เพื่อเป็นข๎อมูลที่มี  - จํานวนผ๎ูปุวย STEMI, ACS และผ๎ูที่ได๎รับการทํา PCI ที่รายงานเข๎ามา
ประสิทธิภาพในระดับประเทศ สามารถวิเคราะห์และเสนอแนะ ยงัศูนยข์๎อมูล จํานวน 20,000 ราย
เชิงนโยบาย จังหวัดที่ดําเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

 - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก เดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61

 - งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 10,000        
งบด าเนินงาน -             -            -      10,000             
71.โครงการเชิงปฏิบัติการ สรอ.รํวมใจ Exercise บํายสามโมง 10,000             √ วัตถุประสงค์
Season2 เพื่อสํงเสริมการมีกจิกรรมทางกาย การออกกาํลังที่ถูกต๎องเหมาะสม
:งานสํงเสริมสุขภาพ 30063 ชํวยลดปัจจัยเส่ียงตํอการเกดิโรคไมํติดตํอเร้ือรัง (NCDs) ลดภาวะ
    ในประเทศ ความเครียด และสร๎างแรงกระต๎ุนในการรับร๎ูประโยชน์ของการมีกจิกรรม
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 - คําอาหารวําง 100             2         วัน 35                 บาท/คน/วัน 7,000               ทางกาย รวมทั้งเป็นการสร๎างความสัมพนัธ์และความสามัคคีภายในองค์กร
 - คําอปุกรณ์กฬีา 2,000             บาท 2,000               กลํุมเปูาหมาย
 - คําวัสดุอปุกรณ์ในโครงการ 1,000             บาท 1,000                - ข๎าราชการระดับชํานาญการ (ประเภท ข)

 บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก และประชาชนที่สนใจ
ผลประโยชน์ที่จะได๎รับ
1.บุคลากรได๎รับการสนับสนุนการมีกจิกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น 
และอยาํงตํอเนื่อง
2.ลดปัจจัยเส่ียงของการเกดิโรคที่เกดิจากการขาดกจิกรรมทางกายหรือ
กจิกรรมทางกายน๎อย
3.บุคลากรได๎รับร๎ูประโยชน์ของการมีกจิกรรมทางกาย เกดิความสัมพนัธ์
ที่ดีและความสามัคคีภายในองค์กรอยาํงยัง่ยนื
4.สร๎างความผํอนคลาย ลดภาวะเครียดจากการปฏิบัติงาน สํงผลดีตํอสุขภาพ
ทางกายและทางจิตใจ มีสุขภาพดีอยาํงองค์รวม

72.โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพือ่หยุดยั้งวณัโรค 100             5,135,110         
ในประเทศสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

ปรับแผนเพิ่ม 2,344,170         
73.โครงการสรอ.ใสสะอาด ปราศจากยาเสพติดและอบายมุข 28,050             
(งานค๎ุมครองจริยธรรม)
คําวิทยากรภาครัฐ (600 บาท*6 ซ.ม.*2 คน) 6 2          600               บาท 7,200               
คําอาหารวํางผ๎ูเข๎ารับการอบรม คณะทํางานและวิทยากร 110             35                 คน 3,850               
คําอาหารกลางวันคณะทํางานและวิทยากร 10              120               บาท 1,200               
คําจัดทํานิทรรศการ 3                4,000             บาท 12,000             
คําวัสดุจัดกจิกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด 3,800             บาท 3,800               

74.โครงการปรับเปล่ียนการใช๎ถุงพลาสติกเป็นถุงผ๎าเพื่อรักษ์โลก 40,000         25                 บาท 1,000,000         
กลํุมงานเภสัชกรรม

75.โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อเรียนร๎ูระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2561

47,120             

(ฝุายทรัพยากรบุคลากร)
คําตอบแทนวิทยากร 2 2                5          2          6         ชม. 600               คน 14,400             
คําอาหารวําง 4 32              32        คน 35                 บาท 4,480               
คําอาหารกลางวันวิทยากร 2 คน คณะผ๎ูจัด 5 คน 2 5          2          7         คน 120               1,680               
จํานวน 2 มือ้ มือ้ละ 120 * จํานวน 7 คน

คําวัสดุอปุกรณ์เอกสารการอบรม 3,000               

(คําใช๎จําย 1 รํุน = 23,560 * 2 คร้ัง =47,120 บาท
รํุนละ 23,560             

76.โครงการประชุมสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือทางวิชาการ
ดา้นหัวใจ ระดบันานาชาต ิสถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 กระทรวงสาธารณสุข

1,269,000         
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ประเภท ก ประเภท ข บคุคลภายนอก
 คณะผู้

จัด
 วิทยากร รวม จ านวน

หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใชจ้่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณป ี2561 สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย    √  ) ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
 ระบจุ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใชจ้่ายทีต่ัง้

รวมเงิน
(บาท)
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