
หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รวมท้ังส้ิน
งบรายจ่าย : ........(เช่น งบด าเนินงาน)
 - ค่าใช้จ่าย.....(เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม)

27,653,009     

1.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 7,968,044       
1.1กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 649,775         
1.1.5 งานคุ้มครองจริยธรรม 649,775         
1.โครงการ อนุรักษ์พลังงาน สถาบันโรคทรวงอก 39,500           วัตถุประสงค์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.มุ้งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เกิดจิตส านึกและมีความรู้พ้ืนฐาน
:งานคุ้มครองจริยธรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากการ
    ในประเทศ ศึกษาจากกรณีตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดการ
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2       6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 14,400            น าไปสู่การปฏิบัติเกิดผลประหยัดได้จริง
(2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม.) (2 รุ่น) 2.เพ่ือลดการใช้พลังงานภายในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมายท่ี
2.ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืมส าหรับวิทยากร 7            2         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 1,680              ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งเป็นลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ า
และคณะท างาน (7 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) อย่างน้อย 10% ในข้ันตอนแรก
3.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม คณะท างาน 307        2         ม้ือ 30             บาท/คน/ม้ือ 18,420            3.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรให้มีส่วนร่วม
และวิทยากร (307 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้อย่าง
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000         บาท 5,000              เป็นระบบและย่ังยืน

4.สามารถประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของตนเอง
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ฉบับท่ี 2 ปี 2550 ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 300 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจประเมิน สส.พลังงาน และบุคลากร
ของสถาบันโรคทรวงอก (2 รุ่น)
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ภาคทฤษฎี ช่วงเช้า เร่ือง "แนวทางการพัฒนาและสร้าง
ความย่ังยืนด้านการอนุรักษ์พลังงาน"
2.ภาคปฏิบัติ ช่วงบ่าย Energy work shop
ระยะเวลาด าเนินการ
รุ่นท่ี 1 เดือนมีนาคม-สิงหาคม 63
รุ่นท่ี 2 เดือนมีนาคม-สิงหาคม 63

คร้ัง/รุ่น
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

 ระบุจ านวน /
หน่วยนับ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง
รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประหยัด
พลังงานและสามารถลดใช้พลังงานได้ประมาณ 20%

2.โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 441,690         วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอย
สถาบันโรคทรวงอก ประจ าปีงบประมาณ พระยุคลบาทและสามารถน าความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานในการ
พ.ศ. 2563 ปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดินรวมท้ัง
:งานคุ้มครองจริยธรรม เสริมสร้างวินัยและประพฤติปฏิบัติตามตามกรอบแห่ง
    ในประเทศ จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (2 วัน) 2 3       6         ชม. 600            บาท/คน/ชม./วัน 21,600            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(3 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน)  - ประเภท ข.  จ านวน 130 คน ประกอบด้วย
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับวิทยากร 137        4         ม้ือ 70             บาท/คน/ม้ือ 38,360            ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้กลุ่มงาน/หัวหน้างาน/
คณะท างาน และผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร
(137 คน x 70 บาท x 4 ม้ือ) ของสถาบันโรคทรวงอก
 - ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร คณะท างาน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
และผู้เข้าร่วมประชุม (78 ห้อง) จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
ห้องพักเด่ียว (3 x 1,450 บาท) 3         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 4,350               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ห้องพักคู่ (67 x 1,800 บาท) 67       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 120,600          ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจาก
 - ค่าอาหาร (3 ม้ือ ส าหรับวิทยากร คณะท างาน 137        800            บาท/คน 109,600          พระราชด าริ ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี
และผู้เข้าร่วมประชุม (137 คน x 800 บาท) (อาจมีการเปล่ียนแปลง)
 - ค่าเช่าพาหนะรับส่ง ไป-กลับ (2 วัน) 2 3         คัน 17,000       บาท/คัน/วัน 102,000          กิจกรรมด าเนินงาน
รถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 48 ท่ีน่ัง เป็นการบรรยายสาธิต แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ศึกษาดูงาน
(2 วัน x 3 คัน x 17,000 บาท) โครงการในพระราชด าริ
รถตู้ปรับอากาศส าหรับดูสถานท่ีจัดโครงการ 1 1         คัน 7,000         บาท/คัน/วัน 7,000              ระยะเวลาด าเนินการ
(1 วัน x 1 คัน x 7,000 บาท) 2 วัน 1 คืน ระหว่างเดือนตุลาคม 62-กันยายน 63
รถตู้ปรับอากาศส าหรับคณะท างาน 2 1         คัน 7,000         บาท/คัน/วัน 14,000            ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
(2 วัน x 1 คัน x 7,000 บาท) 1.เชิงปริมาณ
 - ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500         บาท 1,500              ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
 - ค่าเข้าชมสถานท่ีโครงการพระราชด าริ 134         20             บาท/คน 2,680              2.เชิงคุณภาพ
(134 คน x 20 บาท) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 20,000       บาท 20,000            ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ

บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกได้เรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาทและสามารถน าความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดินรวมท้ัง
เสริมสร้างวินัยและประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่ง
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

3.โครงการอบรม การป้องกันและปราบปรามการ 9,545            วัตถุประสงค์
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 1.เพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน ทราบถึงปัญหาการทุจริต
สถาบันโรคทรวงอก ประจ าปีงบประมาณ คอร์รัปช่ันในวงการราชการ
พ.ศ. 2563 2.เพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
:งานคุ้มครองจริยธรรม ความเป็นมาและภัยอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน
    ในประเทศ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1       3         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 1,800              3.เพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
(1 คน x 3 ชม. x 600 บาท) ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
 - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร คณะท างาน 107        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 3,745              4.เพ่ือสร้างความตระหนักว่าปัญหาคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาของ
และผู้เข้าร่วมประชุม สังคมท่ีทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้มาตรการเสริมสร้าง
(107 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) จิตส านึกด้านคุณธรรม อันจะน าไปสู่การสร้างค่านิยม
 - ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม 4,000         บาท 4,000              "ยกย่องคนดี" ให้คนดีรวมกลุ่มช่วยเหลือคนดีด้วยกัน

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน/
หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยายความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมา
และภัยอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจน
แนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ระยะเวลาด าเนินการ
1/2 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 62-กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรของสถาบัน ได้ทราบถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ในวงการราชการ
2.บุคลากรของสถาบัน ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความ
เป็นมาและภัยอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
3.บุคลากรของสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

4.บุคลากรของสถาบัน เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรม และความ
ภาคภูมิใจในการเป็น "ข้าราชการไทยใสสะอาด" และเป็นคนดี
ของสังคม ท้ังพร้อมท่ีจะ "ยกย่องคนดี" และช่วยเหลือคนดี
ด้วยกัน

4.โครงการอบรม การพัฒนาบุคลากร 15,620           วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก การประเมินคุณธรรมและ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) Transparency Assessmet: ITA) แก่บุคลากรของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันโรคทรวงอก
:งานคุ้มครองจริยธรรม 2.เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนงานในเร่ืองคุณธรรมและความ
    ในประเทศ โปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันโรคทรวงอกให้ม่ันใจว่า
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (1 คน) 1 1       6         ชม. 600            บาท/คน/ชม./วัน 3,600              ผลการประเมินสะท้อนความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน
(6 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) 3.เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้เคร่ืองมือ ITA
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ 1 8            120            บาท/คน/วัน 960                เป็นกลไกขับเคล่ือนสถาบันโรคทรวงอกให้มีการบริหารงานท่ี
คณะท างาน ( 8 คน x 1 วัน x 120 บาท) โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร คณะท างาน 108        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 7,560              4.เพ่ือปลูกฝังทัศนคติจิตส านึกต้านการทุจริต สร้างความ
และผู้เข้าอบรม (108 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) เข้มแข็ง สร้างความมีส่วนร่วมและปิดโอกาสการทุจริต
 - ค่าเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม 3,500         บาท 3,500              5.เพ่ือให้บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกตระหนักถึงผลกระทบ

ของการทุจริตคอรัปช่ันและระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/
หัวหน้าหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรม/
คณะท างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต/คณะกรรมการ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร/คณะกรรมการตรวจสอบภายใน/คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและบริหาร
ความเส่ียง และผู้เก่ียวข้อง
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) โดยการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ
4 เร่ือง
1.แผนยุทธศาสตร์
2.การจัดซ้ือ จัดจ้าง
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
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หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
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ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

3.ข้อมูลสารและ การตอบสนองข้อร้องเรียน
4.ความเส่ียงและผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาด าเนินการ
1 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 62-กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เคร่ืองมือ ITA
เป็นกลไกขับเคล่ือนสถาบันโรคทรวงอกให้มีการบริหารงานท่ี
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มีทัศนคติต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
การทุจริตภายในสถาบันโรคทรวงอก
2.การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน
งานของสถาบันโรคทรวงอก "ผ่าน" ร้อยละ 60 ของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

5.โครงการอบรม "พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ 7,510            วัตถุประสงค์
ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปีงบประมาณ 2563 1.เพ่ือทราบแนวทางในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
:งานคุ้มครองจริยธรรม ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    ในประเทศ 2.เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1       3         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 1,800              ข่าวสาร
(1 คน x 600 บาท x 3 ชม.) 3.เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย
2.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม คณะท างาน และ 106        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 3,710              ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
วิทยากร (106 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 4.เพ่ือให้ข่าวสารท่ีเปิดเผยแล้วไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วน
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 2,000         บาท 2,000              บุคคลหรือท าให้เกิดผลเสียต่อส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/
หัวหน้าหน่วยงาน/คณะกรรมการและข้าราชการ สถาบัน
โรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
การบรรยายความรู้เก่ียวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
ระยะเวลาด าเนินการ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
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รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

1/2 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 62-พฤษภาคม 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.บุคลากรเข้าใจแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3.เข้าใจการด าเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยท่ี
เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลหรือท าให้เกิดผลเสียต่อส่วนร่วม

6.โครงการสัมมนาการบริหารงานพัสดุ 16,880           วัตถุประสงค์
เร่ือง "ความเส่ียงและความรับผิดทางละเมิดในการ 1.เพ่ือให้บุคลากรได้ท าความเข้าใจถึงความส าคัญ หลักเกณฑ์
บริหารงานพัสดุ" ของสถาบันโรคทรวงอก วิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมีความรู้
:งานคุ้มครองจริยธรรม ความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิด
    ในประเทศ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1       6         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 3,600              2.เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหา
(1 คน x 6 ชม. x 600 บาท ด าเนินการจัดท าสัญญาซ้ือสัญญาจ้างตลอดจนการบริหาร
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ 6            1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 720                สัญญาท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
คณะท างาน (6 คน x 120 x 1 ม้ือ) 3.เพ่ือให้ได้มีโอกาสยุติปัจจัยเส่ียงต่างๆ ในการบริหารงาน
 - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร คณะท างาน 126        2         ม้ือ 30             บาท/คน/ม้ือ 7,560              พัสดุของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุม (126คน x 30บาท x 2ม้ือ) 4.เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ข้อคิดเห็นระหว่าง
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 5,000         บาท 5,000              ผู้ร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 120 คน ประกอบด้วย
ผู้อ ารวยการ ท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้อ านวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย คณะกรรมการ
ผู้ตรวจพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยายความรู้ความเข้าใจในการจัดหา การท าสัญญา
ซ้ือสัญญาจ้าง ตลอดจนการบริหารสัญญา ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 62-สิงหาคม 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความเข้าใจถึงความส าคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ข้ันตอนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิด
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดหาด าเนินการจัดท า
สัญญาซ้ือ สัญญาจ้าง ตลอดจนการบริหารสัญญา ท้ังน้ี
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
3.บุคลากรได้ทราบถึงคดีต่างๆ เก่ียวกับการพัสดุท่ีมีการฟ้อง
ร้องและตัดสินแล้วเสร็จในศาลปกครองด้วยเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและกรณีเข้าข่ายความผิดตาม
พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539
อีกด้วย
4.บุคลากรได้มีโอกาสยุติปัจจัยเส่ียงต่างๆ ในการบริหารงาน
พัสดุของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร
5.บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ข้อคิดเห็นระหว่าง
ผู้ร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรม 36,660           วัตถุประสงค์
ความปลอดภัย อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ และ 1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาบันโรคทรวงอก ในสถาบัน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.เพ่ือเรียนรู้วิธีการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
:งานคุ้มครองจริยธรรม ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
    ในประเทศ 3.เพ่ือเพ่ิมทักษะและเทคนิคการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาครัฐ 3 2       6         ชม. 600            บาท/คน/ชม./วัน 21,600            และอุปกรณ์ทางการแพทย์
(600 บาท x 6 ชม. x 2 คน x 3 วัน) 4.เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจ คุ้นเคยกับเคร่ืองมือ
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ 3 8            120            บาท/คน/วัน 2,880              อุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนรู้จักใช้งานตามความเหมาะสม
คณะท างาน (8 คน x 120 บาท x 3 วัน) 5.เพ่ือได้เรียนรู้การบริหารจัดการความปลอดภัยและ
 - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร คณะท างาน 3 58          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 12,180            ส่ิงแวดล้อม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในสถาบัน
และผู้เข้ารับการอบรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(35 บาท x 58 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน ประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าท่ีของสถาบันโรคทรวงอก ประกอบด้วย
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อัคคีภัย ส่ิงแวดล้อมและ
การจราจร และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 25 คน
2.เจ้าหน้าท่ีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เช่น เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการช่างซ่อมบ ารุง เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยจ่ายกลาง เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย์ เจ้าหน้าท่ีซักฟอก
เจ้าหน้าท่ีห้องสวนหัวใจ และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ส่ือสาร 25 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 62-สิงหาคม 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และเพ่ิมทักษะ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความสามารถเข้าใจและคุ้นเคยกับเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนน าความรู้ไปบริหารจัดการ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

8.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ 54,640           วัตถุประสงค์
ระงับอุบัติภัย อัคคีภัย และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 1.ได้เรียนรู้หลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติข้ันรุนแรงแล้วจะ
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปฏิบัติตนอย่างไร
:งานคุ้มครองจริยธรรม 2.ได้เรียนรู้เก่ียวกับสภาวะอันตรายของอัคคีภัยข้ัน และข้ัน
    ในประเทศ รุนแรง ท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงต่างๆ ภายในอาคาร
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 3.ได้เรียนรู้และฝึกซ้อมเทคนิคการควบคุมอัคคีภัยข้ันต้น
 - ค่าวิทยากรภายนอกภาคเอกชน จ านวน 1 คน 2 1       2         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./รุ่น 4,800              ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีถูกต้องและปลอดภัย
(1 คน x 1,200 บาท x 2 ชม.) x (2 รุ่น) 4.ได้เรียนรู้และฝึกอบรมเก่ียวกับอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์
 - ค่าวิทยากรภาครัฐ 2 2       5         ชม. 600            บาท/คน/ชม./รุ่น 12,000            ท่ีใช้ในการควบคุมเพลิง
(2 คน x 600 บาท x 5 ชม.) x (2 รุ่น) 5.ได้ทราบถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง และการจัดทีมเข้า
2.ค่าวัสดุ ช่วยเหลือผู้ป่วยและขนย้ายทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้ถึง
 - ค่าน้ ายาดับเพลิง (2 รุ่น) 10,500       บาท 10,500            จุดท่ีเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองด้วยความปลอดภัย
 - ค่าเอกสาร และ อุปกรณ์ (2 รุ่น) 10,000       บาท 10,000            6.เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจ คุ้ยเคยกับอุปกรณ์
3.ค่าใช้สอย ดับเพลิงต่างๆ และรู้จักใช้ตามความเหมาะสม
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ 2 8            1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ/รุ่น 1,920              7.ได้เรียนรู้และฝึกซ้อมเทคนิคการช่วยเหลือและเคล่ือนย้าย
คณะท างาน (8 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) (2 รุ่น) ผู้ป่วย ท่ีช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ตลอดจนการขนย้าย

8



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม วิทยากร 257        2         ม้ือ 30             บาท/คน/ม้ือ 15,420            ทรัพย์สินของทางราชการในส่วนท่ีส าคัญๆ
และคณะท างาน (257 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน ประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าท่ีของสถาบัน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าลูกจ้าง
ช่ัวคราวและบุคลากรใหม่ของสถาบัน)
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคควานดันโลหิตสูง/ต่ า ลมบ้าหมูหืดหอบ
3.มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ฝึกซ้อมได้เต็มท่ี
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ฝึกซ้อมการดับเพลิงข้ันต้น ด้วยเคร่ืองดับเพลิงเคมี ชนิดต่างๆ
2.ฝึกซ้อมการต่อสายส่งน้ าดับเพลิงเข้าท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้
3.ฝึกซ้อมเทคนิคการใช้ท่อฉีดน้ าดับเพลิงขณะเกิดเพลิงไหม้
ข้ันต้น
4.ฝึกซ้อมเทคนิคเคล่ือนย้ายผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้
ในกรณีเกิดอุบัติภัยหรืออัคคีภัยในอาคารผู้ป่วย และอาคาร
ท่ีเป็นส านักงานท่ีมีทรัพย์สินทางราชการ
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 62-สิงหาคม 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เรียนรู้หลักการปฏิบัติหลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ข้ันรุนแรง
2.เรียนรู้การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
3.เรียนรู้วิธีการดับเพลิงเบ้ืองต้น
4.เรียนรู้การเลือกใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดหรือท่อดับเพลิง
ส าหรับเพลิงไหม้แต่ละประเภท
5.เรียนรู้วิธีการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ทรัพย์สิน และตัวเองจาก
สถานท่ีเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย
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รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 
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และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

9.โครงการอบรม "กิจกรรม 5ส. และเทคนิคการ 27,730           วัตถุประสงค์
ตรวจประเมิน 5 ส." สถาบันโรคทรวงอก 1.เพ่ือสร้างแนวทางในการพัฒนากิจกรรม 5ส. อย่างมี
ประจ าปีงบประมาณ 2563 มาตรฐานย่ิงข้ึน ไปในทางเดียวกัน อย่างต่อเน่ือง ย่ังยืน
:งานคุ้มครองจริยธรรม 2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงแนวทางการตรวจ
    ในประเทศ ประเมิน 5ส.
1.ค่าตอบแทนวิทยกรภาคเอกชน 1 2       6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 14,400            3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการตรวจ
(2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. x 1 วัน) 5ส. ในแต่ละพ้ืนท่ี
2.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม คณะท างาน และ 4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีการให้คะแนน
วิทยากร แบบต่างๆในแต่ละพ้ืนท่ี
 - (107 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) (1 วัน) 1 107        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 7,490              5.เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างาน เป็นระเบียบ สะอาด
3.ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ 7            1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ/วัน 840                สวยงาม ปลอดภัย
คณะท างาน (7 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) (1 วัน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000         บาท 5,000               - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย

หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้ากิจกรรม 5ส. ของหน่วยงาน
ทีมเย่ียมส ารวจและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย กรณีศึกษา แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ
1.หลักการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5ส.
2.ทบทวนความหมายของ 5ส.
3.ประโยชน์ของการตรวจ 5ส.
4.บทบาทของคณะกรรมการตรวจ 5ส.
5.เทคนิคการตรวจ 5ส.
6.การวางแผนการตรวจ 5ส. ในแต่ละพ้ืนท่ี
7.วิธีการค้นหาสภาพท่ีเป็นปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี
8.วิธีการให้คะแนนในแต่ละพ้ืนท่ี
9.วิธีการเขียนข้อเสนอแนะท่ีดี
ระยะเวลาด าเนินการ
1 วัน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความมุ่งม่ันและร่วมมือกันสร้างแนวทางพัฒนา
กิจกรรม 5ส. แนวทางเดียวกัน
2.บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรม 5ส.
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3.การด าเนินกิจกรรม 5ส. ของสถาบันโรคทรวงอก มีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานต่างๆ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย มีคุณภาพ

1.4กลุ่มงานทรัพยากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7,318,269       
และแผนงานประเมินผล
1.4.1งานพัฒนาบุคลากร 6,740,880       
10.โครงการ "บริหารเงินอย่างไร ให้ปลอดหน้ี 4 7,600         บาท/รุ่น 30,400           วัตถุประสงค์
มีสุข" ประจ าปี 2563 1.เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างวินัยการออม
:งานพัฒนาบุคลากร 30917 และรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธี
    ในประเทศ 2.สร้างความสุขทางการเงินแก่คนวัยท างานให้สามารถบริหาร
 - วิทยากรภายในสถาบัน จ านวน 5 ท่าน จัดการเงินของตนเองให้ดีข้ึนได้ง่ายๆ
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 30           5       5       40          1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,400              3.ปลูกจิตส านึกให้เห็นคุณประโยชน์ของการออมเพ่ือเป้าหมาย
30 คน วิทยากร 5 คน คณะผู้จัด 5 คน ต่างๆ ในแต่ละช่วยของชีวิต
(1 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 40 คน) 4.วางแผนใช้งายเงินและการบริหารจัดการหน้ีสินด้วยการจด
 - ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร 5 คน คณะผู้จัด 5       5       10          1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 1,200              บัญชีรายรับรายจ่ายน าไปสู่การตระหนัก รู้ปรับเปล่ียน
5 คน (จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท x 10 คน) พฤติกรรม และมีวินัยในการใช้จ่าย เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทาง
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารการอบรม 5,000         บาท 5,000              การเงินท่ีเข้มแข็ง

รวมเป็นเงิน 7,600              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 200 คน ประกอบด้วย
บุคลากรผู้สนใจในสถาบันทุกระดับ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
เรียนรู้โดยการศึกษาเอกสาร การอภิปราย แบ่งกลุ่มการฝึก
ปฏิบัติ การประเมินวิทยากร
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างมกราคม - สิงหาคม 63 เวลา 13.00-16.30 น.
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผน
การ ส่วนบุคคลและด้านการลงทุน
2.เพ่ือสร้างวินัยการออมและรู้จักใช้จ่ายอย่างถูกวิธี
3.ผู้เข้าอบรมมีความรู้พ้ืนฐานและรากฐานส าคัญท่ีจะน าไป
สู่ความม่ันคงทางการเงิน
4.เพ่ือสร้างความม่ังค่ังให้กับชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
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11.โครงการ เพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้านพฤติกรรม 31,230           วัตถุประสงค์
บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมบริการท่ีมี
:งานพัฒนาบุคลากร 30917 ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันโรคทรวงอก
    ในประเทศ 2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์และศิลป์
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคเอกชน 2       6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 14,400            เทคนิคการให้บริการวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
1,200 บาท x 6 ชม. x 2 คน ประสานงาน  การช่วยเหลือซ่ึงกัน ความสามัคคี การท างาน
2.ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม 150 คน 150         5       2       157        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 10,990            เป็นทีม เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
วิทยากร 2 คน คณะผู้จัด 5 คน 3.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและ
2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 157 คน จริยธรรม การแสดงสัมมาคาราวะ การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 2 คน คณะผู้จัด 5       2       7            1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 840                การทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ และการกล่าวลา
5 คน 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท x 7 คน เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารการอบรม 5,000         บาท 5,000              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
ผู้ได้รับข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ/ผู้ให้บริการด่านหน้า/
บุคลากรใหม่ผู้สนใจในสถาบันทุกระดับ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
ใช้เทคนิคการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้กิจกรรมและลายพฤติกรรม
เกมส์เพ่ือการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย
การบรรยายและ Workshop
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 62 - กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ การส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดทักษะการให้บริการท่ีดี
2.สามารถลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริการด้านพฤติกรรมบริการ
ได้
3.บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
บริการของตนเองและสร้างพฤติกรรมองค์กรท่ีดี ในการเป็น
ผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสม
4.ภาพลักษณ์ของสถาบันเป็นท่ียอบรับของบุคคลภายนอก

12



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

12.โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ 568,900         วัตถุประสงค์
ท างานเป็นทีม เพ่ือการบริการท่ีดีอย่างมีคุณธรรม 1.เพ่ือสร้างจิตส านึกและทัศนคติท่ีดีให้เกิดการท างานร่วมกัน
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ ประจ าปี 2563 เป็นระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ
:งานพัฒนาบุคลากร 30917 2.เพ่ือปลูกฝังทัศนคติการท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่
    ในประเทศ ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2       6         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 7,200              3.เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือม่ันให้เกิดความพึงพอใจ
(600 บาท x 6 ชม. x จ านวน 2 คน) ความภาคภูมิใจและความม่ันคงในการท างาน
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 180         10     2       192        4         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ 38,400            4.เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีพฤติกรรม
180 คน คณะท างาน 10 คน บริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
(จ านวน 190 คน x 4 ม้ือ x 50 คน) 5.เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และลดปัญหา
 - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรม 180 คน 180         10     2       192        2         ม้ือ 300            บาท/คน/ม้ือ 115,200          ข้อร้องเรียนและความขัดแย้งภายในองค์กร
คณะท างาน 10 คน กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 190 คน x 2 ม้ือ x 300 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 180 คน ประกอบด้วย
 - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้ารับการอบรม 180 คน 180         10     2       192        1         ม้ือ 400            บาท/คน/ม้ือ 76,800            บุคลากรในภารกิจด้านอ านวยการ
คณะท างาน 10 คน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(จ านวน 190 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
 - ค่าท่ีพัก ผู้เข้ารับการอบรม 180 คน  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
คณะท างาน 10 คน โรงแรมเอกชน
ห้องพักเด่ียว (จ านวน 4 ห้อง x 1,450 บาท) 4         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 5,800              กิจกรรมด าเนินงาน
ห้องพักคู่ (จ านวน 95 ห้อง x 1,800 บาท) 95       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 171,000          การบรรยาย กิจกรรมแบ่งกลุ่ม
 - ค่าเช่ายานพาหนะรับส่ง 2 4         คัน 15,000       บาท/คัน 120,000          ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 190 คน รถบัส 2 ช้ัน 4 คันๆ ละ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 63
15,000 บาท x 2 วัน (ไป-กลับ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน (เดินทางดูสถานท่ี) 1 1         คัน 4,000         บาท/คัน/วัน 4,000              ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
จ านวน 10 คน รถตู้ 1 คัน x คันละ 3,500 บาท 1.ผู้เข้ารับการอรมได้รับความรู้ เข้าใจตนเองและรู้ใจ
x 1 วัน (ไป-กลับ) เพ่ือนร่วมงาน
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน (วันจัดอบรม) 2 1         คัน 3,500         บาท/คัน/วัน 7,000              2.ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ การส่ือสาร
จ านวน 10 คน รถตู้ 1 คัน x คันละ 3,500 บาท ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดทักษะการให้บริการท่ีดี
x 2 วัน (ไป-กลับ) 3.เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กร
 - ค่าทางด่วน 1,500         บาท 1,500              และการท างานเป็นทีม
 - ค่าเดินทางวิทยากร 2,000         บาท 2,000              4.บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20,000       บาท 20,000            ของงาน
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และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

13.โครงการคัดเลือกคนดีศรีสถาบันโรคทรวงอก 1,050            วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563 1.เพ่ือยกย่องบุคลากรของสถาบันท่ีมีความประพฤติดี
:งานพัฒนาบุคลากร 30917 และมีผลการปฏิบัติงานดี
    ในประเทศ 2.เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรของสถาบัน
1.ค่อาหารว่างผู้เข้าประชุม 10 คน คณะท างาน 2 10           5       15          1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,050              กระท าดีตลอดไป
5 คน (2 วัน x 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 15 คน) 3.เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่นให้ปรากฎและเป็น

ตัวอย่าง
4.เพ่ือสร้างภาพพจน์ของบุคลากรให้ดีย่ิงข้ึน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
เป็นบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ประกอบด้วย
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มข้าราชการ ระดับช านาญการพิเศษ-ช านาญการ
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มข้าราชการ ระดับช านาญงาน-ระดับปฏิบัติการ-
ปฏิบัติงาน
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มลูกจ้างประจ า
กลุ่มท่ี 5 พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
 - คุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก
1.เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของสถาบันโรคทรวงอก
2.มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปี นับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 63
3.เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวน
ทางวินัย
4.เป็นผู้ท่ีได้รับประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และมีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น เป็นท่ียอมรับ
สมควรได้รับการยกย่อง โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีเป็นอันดับแรก
5.กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ต้องไม่เคยได้รับการเสนอช่ือ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับกรมการแพทย์ (ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี) หากผู้ได้รับการเสนอช่ือแล้วได้รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเร่ือนดีเด่นระดับกรมการแพทย์แล้วจะไม่มี
สิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือกอีก
6.กรณีพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคนดีศรีสถาบัน
และได้รับรางวัลจากสถาบันมาก่อน (ภายในระยะเวลา 3 ปี)
7.เป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม
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ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นท่ียอมรับ
ของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
8.เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่าง
เปิดเผยท้ังต่อหน้าและลับหลัง

14.โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2563 5,000,000       วัตถุประสงค์
:งานพัฒนาบุคลากร 30917 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
    ในประเทศ ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการ
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5,000,000   บาท 5,000,000        เปล่ียนแปลงในอนาคต
ไปราชการตามระเบียบของทางราชการ 2.เพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความ

สัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเน่ือง และสร้าเครือข่ายเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีความราบร่ืน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ก.-ข.  ประกอบด้วย
บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
กิจกรรมด าเนินงาน
ส่งพัฒนาภายนอกองค์กร
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 62 - กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ในการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพ และรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวคิด
และวิธีการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

15.โครงการ สรอ.รวมพลังสามัคคี ท าดีเพ่ือสังคม 2 521,750     บาท/รุ่น 1,043,500       วัตถุประสงค์
ประจ าปี 2563 1.เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสามัคคี  การวางแผน
:งานพัฒนาบุคลากร 30917 การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีมให้กับบุคลากรของสถาบัน
    ในประเทศ 2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน
 - ค่าตอบแทนวิทยการภาครัฐ 5       6         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 18,000            ลดปัญหาข้อร้องเรียนและความขัดแย้ง
(600 บาท x 6 ชม. X จ านวน 5 คน) 3.เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเกิดความ
 - ค่าท่ีพัก ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทรัพยากร
ห้องเด่ียว จ านวน 5 ห้อง x 1,450 บาท 5         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 7,250              ธรรมชาติ สังคม ชุมชน ซ่ึงจะน าไปสู่การรักษาความสมดุล
ห้องพักคู่ จ านวน 80 ห้อง x 1,800 บาท 80       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 144,000          ของธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 150         10     5       165        4         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ 33,000            4.เพ่ือถ่ายทอดภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของสถาบัน สู่บุคลากร
150 คน คณะท างาน 10 คน และวิทยากร 5 คน ทุกระดับทราบ
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ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

(จ านวน 165 คน x 4 ม้ือ x 50 วัน) (2 วัน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรม 150 คน 150         10     5       165        2         ม้ือ 300            บาท/คน/ม้ือ 99,000             - ประเภท ข.  จ านวน 300 คน ประกอบด้วย
คณะท างาน 10 คน และวิทยากร 5 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
(จ านวน 165 คน x 2 ม้ือ x 300 บาท) (2 วัน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 รุ่นๆละ 150 คน
 - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้ารับการอบรม 150 คน 150         10     5       165        1         ม้ือ 400            บาท/คน/ม้ือ 66,000             - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
คณะท างาน 10 คน และวิทยากร 5 คน จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
(จ านวน 165 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท (1 วัน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ค่าเช่ายานพาหนะรับส่ง โรมแรมเอกชน
จ านวน 150 คน รถบัส 2 ช้ัน 3 คันๆ ละ 2 3         คัน 15,000       บาท/คัน/วัน 90,000            กิจกรรมด าเนินงาน
15,000 บาท x 2 วัน (ไป-กลับ)  - การบรรยายสาธิต อภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน (เดินทางดูสถานท่ี) 1 1         คัน 4,000         บาท/คัน/วัน 4,000              ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 10 คน รถตู้ 1 คัน x คันละ 4,000 บาท รุ่นท่ี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 62 - เดือนมีนาคม 63
x 1 วัน (ไป-กลับ) รุ่นท่ี 2 ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 63
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน (วันจัดอบรม) 2 1         คัน 3,500         บาท/คัน/วัน 7,000              ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จ านวน 10 คน รถตู้ 1 คัน x คันละ 3,500 บาท ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
x 2 วัน (ไป-กลับ) 1.บุคลากรและประชาชนท่ัวไปมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
 - ค่าทางด่วน 1,500         บาท 1,500              ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน
 - ค่าเดินทางวิทยากร 2,000         บาท 2,000              2.บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 50,000       บาท 50,000            ของงาน

รวมเป็นเงิน 521,750          3.เสริมสร้างการเรียนรู้การด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ
รวมค่าใช้จ่ายท้ัง 2 รุ่น เป็นเงินท้ังส้ิน เศรษฐกิจพอเพียง
(2 รุ่น x 521,750 บาท = 1,043,500 บาท) 4.บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ การส่ือสาร และมีประสิทธิภาพ

การให้บริการท่ีดี

16.โครงการเพ่ิมทักษะด้านการบริหารทรัพยากร 65,800           วัตถุประสงค์
บุคคล ประจ าปี 2563 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไข
บุคคล ประจ าปี 2563 การมอบหมายหน้าท่ีและการจัดท าค ารับรองรายบุคคล
    ในประเทศ 2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการส่งบุคลากร
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาครัฐ 2 5       6         ชม. 600            บาท/คน/วัน/ชม. 36,000            ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม
(จ านวน 5 คน x 600 บาท x จ านวน 6 ชม. 3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมวางระบบการประเมินผลการ
x จ านวน 2 วัน) ปฏิบัติงาน การประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ ท่ีเป็น
2.ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม 150 คน 2 150         5       5       160        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 22,400            มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของท้ังผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
วิทยากร 5 คน คณะผู้จัด 5 คน และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน
(จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x จ านวน 160 คน 4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการคิดค่างานและการ
x จ านวน 2 วัน) วิเคราะห์อัตราก าลัง
3.ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร 5 คน คณะผู้จัด 2 5       5       10          1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ/วัน 2,400              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
5 คน (จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท x  - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
จ านวน 10 คน x จ านวน 2 วัน) คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ คณะกรรมการบริหาร
4.ค่าวัสดุอปุกรณ์เอกสารการอบรม 5,000         บาท 5,000              สถาบันโรคทรวงอก หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนก

หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานและบุคลากรผู้สนใจ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
หลักสูตรท่ีใช้การฝึกอบรม
1.การมอบหมายงาน การจัดท าค ารับรองรายบุคคล
2.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.การเขียนแผนพัฒนารายบุคคล
4.การวิเคราะห์อัตราก าลัง
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 62 - สิงหาคม 63 จ านวน 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไขการ
มอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน และการจัดท าค ารับรอง
รายบุคคล เพ่ือการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเหมาะสม
ในแต่ละบุคคล มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
รวมถึงการคิดค่างานและการวิเคราะห์อัตราก าลัง

1.4.2งานแผนงานและประเมินผล 577,389         
17.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ OD ผู้บริหาร 553,600         
"ทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ทิศทางการ
พัฒนาสถาบันโรคทรวงอก ประจ าปี 2563
:งานแผนงานและประเมินผล 30957
    ในประเทศ
 - ค่าท่ีพัก 20           2,400         บาท/คน/ห้อง 48,000            
 - ห้องพักเด่ียว 104         900            บาท/คน/ห้อง 93,600            
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 124        2         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ/คร้ัง 24,800            
 - ค่าอาหารกลางวัน, อาหารเย็น 124        700            บาท/คน/ม้ือ 86,800            
 - ค่าเช่ายานพาหนะ รับส่งผู้เข้าร่วมประชุม
สัมมนา 2 3         คัน 20,000       บาท/วัน 120,000          
 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000       บาท 10,000            
 - ค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วน 1,000         บาท 1,000              
 - ค่าเช่าสถานท่ี 2 วัน 40,000       บาท 40,000            
 - ค่าเช่าอุปกรณ์โสตฯ 2 วัน 20,000       บาท 20,000            
 - ค่าเอกสาร, ค่าวัสดุ 60,000       บาท 60,000            
 - ค่าถ่ายเอกสาร 20,000       บาท 20,000            
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 3       7         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 12,600            
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2       7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 16,800            
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ควบคุมภายใน" 23,789           วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563 1.เพ่ือสร้างความเข้าใจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
:งานแผนงานและประเมินผล 30957 ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
    ในประเทศ ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศง 2561
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 110         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 7,700              2.เพ่ือสามารถจัดท าแบบรายงานการควบคุมภายในตามแบบ
(จ านวน 110 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) ป.ค.1 แบบ ป.ค.4 และแบบ ป.ค.5 ได้อย่างถูกต้อง
2.ค่าถ่ายเอกสารประกอบ 3.เพ่ือให้ตระหนักถึงการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
(จ านวน 110 คน x 30 แผ่น x 0.33 บาท) 110         30       แผ่น 0.33           บาท/คน/แผ่น 1,089              ความเส่ียง
3.ค่าวิทยากรภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 1 ท่าน x 7 ชม. x 600 บาท) 1       7         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 4,200               - ประเภท ข.  จ านวน 110 คน ประกอบด้วย
ค่าวิทยากรภาครัฐ 4       4         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 9,600              1.คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบัน
(จ านวน 4 ท่าน x 4 ชม. x 600 บาท) โรคทรวงอก
4.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 5       1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 600                2.หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน
(จ านวน 5 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 3.คณะท างาน 5 คน
ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 5       1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 600                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนพฤษภาคม 62 - กรกฎาคม 63 จ านวน 1 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
หน่วยงานมีความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และสามารถจัดท าแบบรายงาน
การควบคุมภายในตามแบบ ป.ค.1 แบบ ป.ค.4 และแบบ
ป.ค.5 ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตระหนักถึงการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
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จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 5,571,440       
2.1กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 582,500         
19.โครงการประชุมวิชาการประจ าปี กลุ่มงาน 140,600         วัตถุประสงค์
ศัลยศาสตร์ การประชุมวิชาการ CCIT-CVT 1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านศัลยกรรมผ่าตัด
Surgery Annual Meeting หัวใจ ปอด และหลอดเลือดและน าเสนอแนวทางการรักษา
ณ ห้องประชุม ตึก 8 ช้ัน 6 สถาบันโรคทรวงอก ใหม่ๆ ในปัจจุบัน
:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 2.เพ่ือน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิด
    ในประเทศ ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาด้าน
ภาครัฐ (600 บาท x 14 ชม.) 14       ชม. 600            บาท/ชม. 8,400              ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการน าเสนอ ผลงานทาง
ภาคเอกชน (1,200 บาท x 6 ชม.) 6         ชม. 1,200         บาท/ชม. 7,200              วิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.ค่าอาหารว่าง (35บาท x 2ม้ือ/วัน x 250คน) 2 250         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 35,000            4.เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์วิชาการด้านศัลยกรรม
(จ านวน 2 วัน) ผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือด แก่บุคลากรของโรงพยาบาล
3.ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 ม้ือ/วัน 2 250         1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 60,000            ผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือด แก่บุคลากรของโรงพยาบาล
x 250 คน) (จ านวน 2 วัน) ผ่าตัดหัวใจในเครือข่ายท้ังในประเทศ/ต่างประเทศและบุคลากร
4.ค่าเอกสารและอุปกรณ์ในการประชุม 30,000       บาท 30,000            ของสถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน ประกอบด้วย
1.แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสหสาขาวิชาชีพภายใน
สถาบันโรคทรวงอก 150 คน
2.แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสหสาขาวิชาชีพภายนอก
สถาบัน 100 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
 - การบรรยายทางวิชาการท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - อภิปรายกลุ่ม
 - การน าเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
2.สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการผ่าตัดหัวใจ
ปอดและหลอดเลือด
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  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

20.โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 441,900         วัตถุประสงค์
ด้านการศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชด าริ 1.เพ่ือให้บุคลากรของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
ตามรอยพระยุคลบาท ได้เรียนู้ตามรอยพระบาทและน้อยน าพระราชด าริมาเป็น
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก แบบอยางในการใช้ชีวิตแบบเศรษกิฐพอเพียง
:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 2.เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกให้ทุกคนเกิดความตระหนักและ
    ในประเทศ เห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ดิน น้ า พืชพรรณไม้
1.ค่าห้องพักเด่ียว 8 ห้อง ราคาห้องละ 8         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 11,600            ส่ิงแวดล้อม และพลังงานธรรมชาติ เพ่ือปกป้องให้โลกของเรา
1,450 บาท มีความสมบูรณ์และน่าอยู่ลดการเกิดภัยธรรมชาติลง
2.ค่าห้องพักคู่ 56 ห้อง ราคาห้องละ 56       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 100,800          3.สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร
1,800 บาท กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 120 คน x 2 ม้ือ 120         2         ม้ือ 100            บาท/คน/ม้ือ 24,000             - ประเภท ข.  จ านวน 120 คน ประกอบด้วย
x 100 บาท 1.ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์
4.ค่าอาหาร (ไม่ครบม้ือ)  120 คน x 700 บาท 2 120         700            บาท/คน/วัน 168,000          2.พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักจัดการท่ัวไป พนักงานธุรการ
x 2 วัน พนักงานบริการ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
5.ค่ายานพาหนะรถบัส 30,000 บาทต่อวัน 2 2         คัน 30,000       บาท/คัน/วัน 120,000          งานการพยาบาลผู้ป่วยในศัลยกรรมทรวงอก หน่วยงานวิสัญญี
x 2 คัน x 2 วัน พยาบาล หน่วยงานผ่าตัดปอด หน่วยงานผ่าตัดหัวใจ
6.ค่ายานพาหนะรถตู้ราคา 4,000 บาท ต่อวัน 2 2         คัน 4,000         บาท/คัน/วัน 16,000            หน่วยงานปอดหัวใจเทียม คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทรวงอก
x 2 คัน x 2 วัน 3.เจ้าหน้าท่ีเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เจ้าหน้าท่ีศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
7.ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500         บาท 1,500              เจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขากลุ่มงานศัลยศาสตร์ และ

คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา
กลุ่มงานศัลยศาสตร์สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี บุคลากรของสถาบันโรคทรงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ต่างจังหวัด (ดูงานโครงการพระราชด าริตามรอยพระยุคลบาท)
กิจกรรมด าเนินงาน
ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรทุกระดับในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ได้เรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยสามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปเป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง
2.บุคลากรเกิดความรักสามัคคีในองค์กรเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นข้าราชการท่ีดีของ
แผ่นดินปกป้องทรัพยากรของสถาบันและทรัพยากรของชาติ
ให้ถูกใช้งานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
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2.2กลุ่มงานวิสัญญี

2.3กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 197,525         
21.โครงการประชุมวิชาการประจ าปี กลุ่มงาน 175,000         วัตถุประสงค์
อายุรศาสตร์ปอด ประจ าปีงบประมาณ 1.เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีทันสมัยทางด้านโรคระบบทางเดิน
พ.ศ. 2563 หายใจให้แก่แพทย์ท่ัวไปเพ่ือน าไปสู่การน าเอาองค์ความรู้
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 30240 ไปใช้ในเวชปฏิบัติดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    ในประเทศ 2.เพ่ือเป็นการกระตุ้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (ภาครัฐ) 4       2         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 4,800              สามารถติดตามความรู้ทางด้านวิชาการของ โรคระบบ
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม ทางเดินหายใจอย่างต่อเน่ือง
(4 คน x 2 ชม. x 600 บาท) 3.เพ่ือเป็นการสนับสนุนบรรยากาศทางด้านวิชาการและ
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (ภาครัฐ) 2       16       ชม. 300            บาท/คน/ชม. 9,600              งานวิจัยของสถาบัน
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(ช่วงละ 2 คน x 16 ชม. x 300 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 320 คน ประกอบด้วย
3.ค่าอาหารกลางวัน (320 คน x 120 บาท 2 320         120            บาท/คน/วัน 76,800            1.แพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก
x 2 วัน) 100 คน
4.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 2 320         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 44,800            2.แพทย์ พยาบาลสหวิชาชีพบุคลากรและผู้สนใจจากภายนอก
(320 คน x 35 บาท x 2 วัน x 2 ม้ือ สถาบันโรคทรวงอก 200 คน
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ 30,000       บาท 30,000            3.วิทยากรภาครัฐ และคณะผู้จัดประชุม 20 คน
6.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 5,000         บาท 5,000               - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
7.ค่าพาหนะวิทยากรภายนอกสถาบัน 4,000         บาท 4,000              โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน 4 ภาค ประเทศไทย

 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
ประชุมวิชาการ
 - กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ ละลายพฤติกรรม
 - เตรียมสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์
ระยะเวลาด าเนินการ
1 คร้ัง 2 วัน ปีงบประมาณ 63 (ประมาณเดือน มิถุนายน 63)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมวิชาการประจ าปี
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด จ านวน 300 คน
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจการฝึกอบรมท่ีจะน าองค์ความรู้
ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผู้ป่วย
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าประชุมจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านโรคระบบ
ทางเดินหายใจ และน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากข้ึน
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ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

2.มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยร่วมกัน

22.โครงการ "วันนอนหลับโลก(World Sleep 22,525           วัตถุประสงค์
Day)" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความรู้
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 30240 ความเข้าใจถึงความส าคัญของปัญหาเก่ียวกับการนอนหลับ
    ในประเทศ และความผิดปกติท่ีเกิดจากการนอนหลับทีพบบ่อย ภาวะ
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการ 150         35             บาท/คน 5,250              นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับแนวทางการรักษา และการใช้
(150 คน x 35 บาท) เคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกเพ่ือการรักษา
 - ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 15          35             บาท/คน 525                2.รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
(15 คน x 35 บาท เก่ียวกับการนอนหลับ และความผิดปกติท่ีเกิดจากการ
2.ค่าถ่ายเอกสาร 2,250         บาท 2,250              นอนหลับท่ีพบบ่อย ภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
3.ค่าซองบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 150         35             บาท/คน 5,250              ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และสุขอนามัยในการนอนท่ีดี
(150 คน x 35 บาท) 3.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ
4.ค่าปากกาส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 150         5               บาท/คน 750                เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
(150 คน x 5 บาท) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
5.ค่าวิทยากรภายนอก (4 คน x 600 บาท 4       1         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 2,400               - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
x 1 ชม.) บุคลากรด้านการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยในคลินิกศูนย์โรคการ
6.ค่าวิทยากรภายใน (2 คน x 300 บาท 2       1         ชม. 300            บาท/คน/ชม. 600                นอนหลับ ญาติผู้ป่วย ประชาชนผู้สนใจ
x 1 ชม.)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
7.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ี 5,500         บาท 5,500              

 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.การบรรยายให้ความรู้
2.กิจกรรมวันรณรงค์
ระยะเวลาด าเนินการ
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
1.1มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 80
1.2ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 80
2.เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญของการนอน
ภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ได้รับความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของโรคปัญหา
เก่ียวกับการนอนหลับท่ีพบบ่อย และความผิดปกติท่ีเกิดจาก
การนอน ภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ และภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ

22



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

2.ได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้เคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวก
(CPAP) ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3.เพ่ือรณรงค์ลดปัจจัยเส่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม เพ่ือสุขภาพท่ีดี

2.4กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 1,464,400       
23.โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 232,200         วัตถุประสงค์
หัวใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.ได้รับความรู้ในเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือด ท้ังแนวทาง
"Concise Cardiology 2020" เวชปฏิบัติ และความก้าวหน้าในเร่ืองการตรวจรักษาโรคหัวใจ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 30920 ด้วยวิทยากรใหม่ๆ
    ในประเทศ 2.สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
หมวดค่าตอบแทน และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอ่ืนหรือประชาชน เพ่ือน าไปใช้
 - ค่าวิทยากรภายในสถาบัน จ านวน 10 ชม. 10       ชม. 300            บาท/ชม. 3,000              หรือให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง
ชม.ละ 300 บาท กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าวิทยากรภายนอกสถาบัน จ านวน 2 ชม. 2         ชม. 600            บาท/ชม. 1,200               - ประเภท ข.  จ านวน 600 คน ประกอบด้วย
ชม.ละ 600 บาท แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
หมวดค่าใช้สอย ของสถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลอ่ืนในเขตใกล้เคียง
 - ค่าอาหารว่าง 4 ม้ือๆ ละ 35 บาท 600         4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 84,000            รวมถึงผู้สนใจ (เป็นโครงการท่ีมีบุคคลภายนอกร่วมประชุม)
จ านวน 600 คน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือๆ ละ 120 บาท 600         2         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 144,000          สถาบันโรคทรงอก โรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตนนทบุรี
จ านวน 600 คน ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมถึงโรงพยาบาลในเครือข่าย

โรคหัวใจ STEMI ของส านักหลักประกันสุขภาพ
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
2 วัน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าประชุมไม่ต่ ากว่าจ านวนท่ีต้ัง
เป้าหมายไว้ 600 คน
2.เชิงคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรทางการแทพย์มีความเข้าใจเร่ืองวิธีการดูและรักษา
โรคหัวใจ และโรคแทรกซ้อนจากโรคหัวใจ
2.สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
และถ่ายทอดให้กับบุคลากรอ่ืน และประชาชน ให้ทราบ
อย่างกว้างขวางย่ิงข้ึน

23



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

24.โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 265,400         วัตถุประสงค์
หัวใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมทราบถึงแนวทางการตัดสินใจ
"อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและ ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีมีความยุ่งยาก
หลอดเลือด Complex Cardiovascular ซับซ้อน การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
Intervention Forum 2020" ตลอดจนวิธีการรักษาใหม่ๆ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 30920 2.เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหา
    ในประเทศ จากการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้อย่างเหมาะสม
หมวดค่าตอบแทน และมีประสิทธิภาพ
 - ค่าวิทยากรภายในสถาบัน จ านวน 6 ชม. 6         ชม. 300            บาท/ชม. 1,800              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
ชม.ละ 300 บาท  - ประเภท ข.  จ านวน 500 คน ประกอบด้วย
 - ค่าวิทยากรภายนอก (ภาครัฐบาล) 6         ชม. 600            บาท/ชม. 3,600              อายุรแพทย์โรคหัวใจ รวมถึงพยาบาลและบุคลากร
จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท ทางการแพทย์ ท่ีเก่ียวข้องกับงานห้องสวนหัวใจของสถาบัน
หมวดค่าใช้สอย โรคทรวงอกและโรงพยาบาลอ่ืนในเขตใกล้เคียงท่ีมีห้องสวน
 - ค่าอาหารว่าง 4 ม้ือๆ ละ 35 บาท 500         4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 70,000            หัวใจ (เป็นโครงการท่ีมีบุคลากรภายนอกร่วมประชุม)
จ านวน 500 คน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือๆ ละ 120 บาท 500         2         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 120,000          สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตนนทบุรี
จ านวน 500 คน ปทุมธานี และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในต่างจังหวัดท่ีมีห้อง
 - ค่าโลตทัศนูปกรณ์ จ านวน 2 วัน 2 35,000       บาท/วัน 70,000            สวนหัวใจ

 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
2 วัน ประมาณเดือนกรกฎาคม 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าประชุมไม่ต่ ากว่าจ านวนท่ีต้ัง
เป้าหมายไว้ 500 คน
2.เชิงคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเร่ืองแนวทาง
การให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน การเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยในแต่ละราย
2.สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ในการป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดได้อย่างทันท่วงที
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หน่วยนับ
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(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

25.โครงการฝึกอบรมอายุรแพทย์โรคหัวใจ 966,800         วัตถุประสงค์
จากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 1.เพ่ือผลักดันโครงการของสถาบันโรคทรวงอก ก้าวสู่ความ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 30920 เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผู้ป่วย
    ในประเทศ โรคหัวใจและหลอดเลือด
1.ค่าบรรยาย (Lecture) ภาษาอังกฤษ 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประสานงานทางวิชาการ
โดยวิทยากรเช่ียวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ ระหว่างสถาบันช้ันน าระดับนานาชาติท่ัวโลก ในการดูแล
ท้ังในสถาบันโรคทรวงอก และจากภายนอก ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
สถาบัน รวมเป็นเงิน 720,000 บาท 3.เพ่ือสร้างศูนย์การฝึกอบรม เพ่ือจัดการอบรม เรียนรู้ในการ
1.1บรรยายแก่อายุรแพทย์โรคหัวใจ ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือด
จากต่างประเทศ รวม 288 ช่ัวโมง โดย 4.ส่งเสริมการแลกเปล่ียนแพทย์ พยาบาล ระหว่างประเทศ
 - บรรยาย (Lecture) ภาษาอังกฤษประกอบ 192     ชม. 2,500         บาท/ชม. 480,000          ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือให้เกิด
การท าหัตถการปฏิบัติรักษาด้วยการสวนหัวใจ องค์ความรู้ระดับนานาชาติ
Live Case) (2 คร้ังต่อสัปดาห์ คร้ังละ 2 ชม. กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
สัปดาห์ละ 4 ชม. จ านวน 48 สัปดาห์  - ประเภท ข.  จ านวน  คน ประกอบด้วย
รวม 96 คร้ัง) รวมเวลาตลอดการฝึกอบรม อายุรแพทย์โรคหัวใจจากต่างประเทศ
192 ชม.ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
480,000 บาท  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - บรรยาย (Lecture) (1 คร้ังต่อสัปดาห์ 96       ชม. 2,500         บาท/ชม. 240,000          จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
คร้ังละ 2 ชม. จ านวน 48 สัปดาห์ รวม 48 คร้ัง) กิจกรรมด าเนินงาน
รวมเวลาตลอดการฝึกอบรม 96 ชม.ๆ ละ 1.บรรยาย (Lecture) 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยวิทยากร
2,500 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท ท้ังภายใน และภายนอกสถาบัน
2.ค่าเดินทางและท่ีพักของวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 1.1บรรยายแก่อายุรแพทย์โรคหัวใจหลักสูตร 12 เดือน
เฉพาะทางโรคหัวใจ บรรยาย (Lecture) รวม 288 ช่ัวโมง โดย
ภาษาอังกฤษ จากภายอกสถาบัน รวมเป็นเงิน  - บรรยาย (Lecture) ภาษาอังกฤษประกอบการท าหัตถการ
ท้ังส้ิน 137,400 บาท ปฏิบัติรักษาด้วยการสวนหัวใจ (Live Case) (2 คร้ังต่อสัปดาห์
2.1วิทยากรภายนอกสถาบัน บรรยายให้กับ คร้ังละ 2 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง จ านวน 48 สัปดาห์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ จากต่างประเทศ รวม 96 สัปดาห์ รวมเวลาตลอดการฝึกอบรม 192 ช่ัวโมง
(บรรยายภาษาอังกฤษ 2 เดือน/คร้ัง รวม 6 คร้ัง  - บรรยาย (Lecture) ภาษาอังกฤษ (1 คร้ังต่อสัปดาห์
 - ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ 10,000 บาท จ านวน 2       6         คร้ัง 10,000       บาท/คน/คร้ัง 120,000          คร้ังละ 2 ช่ัวโมง จ านวน 48 สัปดาห์ รวม96 ช่ัวโมง
2 ท่าน 6 คร้ัง เป็นเงิน 120,000 บาท รวมตลอดการฝึกอบรม 96 ช่ัวโมง (บรรยาบภาษาอังกฤษ
 - ค่าท่ีพักวิทยากร (พักห้องเด่ียว) 1 2       6         คร้ัง 1,450         บาท/คน/คืน/คร้ัง 17,400            จากวิทยาการภายนอก 6 คร้ัง)
(1,450 บาท 1 คืน/2 ท่าน/ 6 คร้ัง) 2.ค่าเดินทางและค่าท่ีพักของวิทยากรผู้เช่ียวชาญ เฉพาะทาง
 - ค่ารถรับ-ส่ง (ยานพาหนะของทางสถาบัน) โรคหัวใจ บรรยาย (Lecture) ภาษาอังกฤษ จากภายนอก
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สถาบัน
(Live Case Workshop) รวมท้ังส้ิน 2.1วิทยากรภายนอกสถาบัน บรรยายให้กับอายุรแพทย์
109,400 บาท โรคหัวใจ จากต่างประเทศ (บรรยายภาษาอังกฤษ
3.1 จัด Live Case Workshop 2 คร้ัง 2 เดือน/คร้ัง รวม 6 คร้ัง)
คร้ังละ 3 วัน ระยะเวลาด าเนินการ
 - ค่าวิทยากรภาคบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 6 6         ชม. 2,500         บาท/ชม./คร้ัง 90,000            หลักสูตร 12 เดือน (ตุลาคม 62 - กันยายน 63)
การสวนหัวใจสาธิตเชิงปฏิบัติ 6 ชม.ต่อวัน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จ านวน 6 วัน ชม.ละ 2,500 บาท เป็นเงิน ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
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90,000 บาท 1.เม่ือส้ินสุดโครงการ สถาบันมี ศูนย์ฝึกอบรม แลกเปล่ียน
 - ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ผู้เข้าอบรมและ 20          6         คร้ัง 150            บาท/คน/คร้ัง 18,000            เรียนรู้ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและปอด
คณะท างาน จ านวน 20 คน รวม 6 คร้ังๆ ละ เพ่ือผลักดัน สถาบันก้าวสู่ความเป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ
150 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจ
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จัดประชุม 10     4         คร้ัง 35             บาท/คน/คร้ัง 1,400              หลอเลือด และปอด ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ
คณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการ 2.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 คร้ัง) จ านวน 10 คน ในการดูแล รักษาด้วยผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจหลอดเลือด
รวม 4 คร้ังๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท ท้ังในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน และท่ัวโลก

3.พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะส้ันและระยะยาว ให้สถาบัน
มีช่ือเสียงระดับนานาชาติและมีอายุรแพทย์โรคหัวใจจาก
ต่างประเทศมาเข้าร่วมฝึกอบรมมากข้ึน อย่างต่อเน่ือง

2.5กลุ่มงานรังสีวิทยา 811,890         
26.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 203,800         วัตถุประสงค์
พ้ืนฐาน "การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญในการอ่านฟิล์มโรคปอด
ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ" จากการประกอบอาชีพให้แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทย์
(ILO classification) ประจ าปี 2563 อาชีวเวชศาสตร์
สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 2.เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญ
:กลุ่มงานรังสีวิทยา 30970 ต่างๆ จากการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัติ
    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
รายรับ  - ประเภท ข.  จ านวน 140 คน ประกอบด้วย
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท x 140 คน แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปหรือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ในสังกัด
เป็นเงิน 420,000 บาท ภาครัฐและเอกชน
รายจ่าย  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ร่วม 3 160         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 33,600            จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
ประชุมสัมมนา วิทยากร ผู้จัดการอบรมและ  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ผู้สังเกตการณ์ (160 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
x3 วัน) กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ร่วมประชุมสัมมนา 3 160         120            บาท/คน/วัน 57,600            บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ
วิทยากร ผู้จัดการอบรมและผู้สังเกตการณ์ ระยะเวลาด าเนินการ
(160 คน x 120 บาท x 3 วัน) เดือน กรกฎาคม 63
 - ค่าตอบแทนวิทยากร ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
วันแรก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เวลา 9.00-12.00 น. (3ชม. x 2คน x 600บาท) 2       3         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 3,600              1.แพทย์ท่ีร่วมในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและ
เวลา 9.00-12.00 น. (3ชม. x 1คน x 1,200บาท) 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              ความช านาญในการอ่านฟิล์ม โรคปอดตามมาตรฐาน ILO
เวลา 13.00-14.00 น. (3ชม. x 1คน x 600บาท) 1       1         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 600                เพ่ิมข้ึน
เวลา 14.00-16.30 น. (2.5 ชม. x 3 คน 3       2.5      ชม. 600            บาท/คน/ชม. 4,500              2.แพทย์ท่ีร่วมในโครงการเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
x 600 บาท) ของผู้เช่ียวชาญต่างๆ จากการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัติ
เวลา 14.00-16.30 น. (2.5 ชม. x 1 คน 1       2.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,000              
x 1,200 บาท)
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วันท่ีสอง
เวลา 8.00-12.00 (4ชม. x 5คน x 600บาท) 5       4         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 12,000            
เวลา 8.00-12.00 (4ชม. x 2คน x 1,200บาท) 2       4         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600              
เวลา 13.00-17.00 น. (4ชม. x 5คน x 600บาท) 5       4         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 12,000            
เวลา 13.00-17.00 น.(4 ชม. x 2 คน 2       4         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600              
x 1,200 บาท)
วันท่ีสาม
เวลา 8.00-11.30 น. (3.5 คน x 4 คน 4       3.5      ชม. 600            บาท/คน/ชม. 8,400              
x 600 บาท)
เวลา 8.00-11.30 น. (3.5 คน x 1 คน 1       3.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 4,200              
x 1,200 บาท)
เวลา 11.30-12.00 น. (0.5 ชม. x 3 คน 3       0.5      ชม. 600            บาท/คน/ชม. 900                
x 600 บาท)
เวลา 11.30-12.00 น. (0.5 ชม. x 1 คน 1       0.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 600                
x 1,200 บาท)
เวลา 13.00-15.30 น. (2.5 ชม. x 4 คน 4       2.5      ชม. 600            บาท/คน/ชม. 6,000              
x 600 บาท)
เวลา 13.00-15.30 น. (2.5 ชม. x 1 คน 1       2.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,000              
x 1,200 บาท)

 รวมค่าตอบแทนวิทยากร 81,600            
 - ค่าพาหนะวิทยากรภายนอกสถาบัน 6,000         บาท 6,000              
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าแบบฟอร์มใบบันทึกการ 25,000       บาท 25,000            

อ่านฟิล์ม

27.โครงการจัดสอบการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโค 608,090         วัตถุประสงค์
นิโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่าง เพ่ือให้มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญการอ่านฟิล์มท่ีได้รับการรับรอง
ประเทศ ตามมาตรฐานต่างประเทศ ส าหรับเป็นท่ีปรึกษาในการวินิจฉัย
:กลุ่มงานรังสีวิทยา 30970 โรคปอดจากการประกอบอาชีพท่ียุ่งยากซับซ้อนรวมท้ังเป็น
    ในประเทศ ท่ีปรึกษาให้กับกองทุนเงินทดแทนในกรณีท่ีพิจารณาเก่ียวกับ
1.ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญ รวม 3 วัน ผู้ป่วยโรคปอดจากการท างานและแพทย์กลุ่มน้ีจะท าหน้าท่ี
 17 ธันวคม 2562 เป็นครูฝึกเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่แพทย์ท่ี
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่าง 4       3         ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 30,000            ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับโรคปอดจากการท างานในประเทศไทย
ประเทศ เวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 4 คน ต่อไปในอนาคตรวมถึงการอบรมการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโม
(4 คน x 3 ชม. x 2,500 บาท) โคนิโอซิสให้แก่แพทย์ท่ัวประเทศไทย
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่าง 4       3         ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 30,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
ประเทศ เวลา 13.00-16.00 จ านวน 4 คน  - ประเภท ข.  จ านวน 64 คน ประกอบด้วย
(4 คน x 3 ชม. x 2,500 บาท) 1.แพทย์ท่ีสอบผ่าน NIOSH B reader แล้ว
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากใน 3       3         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 5,400              2.รังสีแพทย์,อายุรแพทย์,แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ท่ีผ่านการ
ประเทศ (ภาครัฐ) เวลา 13.00-16.00 น. อบรมการอ่านฟิล์ม โรคปอดนิวโมโคนิโอซิสตามมาตรฐาน
จ านวน 3 คน (3 คน x 3 ชม. x 600 บาท) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และมีประสบการณ์
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 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากใน 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              ในการอ่านฟิล์มโรคปอดจากการประกอบอาชีพ
ประเทศ (ภาคเอกชน) เวลา 13.00-16.00 น. (รวมชาวต่างชาติ)
จ านวน 1 คน (1 คน x 3 ชม. x 1,200 บาท)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 18 ธันวาคม 2562 จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 4       1.5      ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 15,000             - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ต่างประเทศ เวลา 9.00-10.30 น. จ านวน 4 คน จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(4 คน x 1.5 ชม. x 2,500 บาท) กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 4       1.5      ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 15,000            1. - แพทย์กลุ่ม 1 (สอบเพ่ือต่ออายุใบประกาศนียบัตร :
ต่างประเทศ เวลา 10.30-12.00 น. จ านวน 4 คน recertification)
(4 คน x 1.5 ชม. x 2,500 บาท) ฟังการบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกอ่านฟิล์มมาตรฐาน
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 4       1         ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 10,000            เป็นเวลา 2 วันและสอบเป็นเวลา 1 วัน
ต่างประเทศ เวลา 13.00-14.00 น. จ านวน 4 คน  - แพทย์กลุ่ม 2 (สอบคร้ังแรก : new comer)
(4 คน x 1 ชม. x 2,500 บาท) ฟังการบรรยายและฝึกอ่านฟิล์มเป็นเวลา 3 วันและสอบ
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 4       2         ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 20,000            เป็นเวลา 1 วัน
ต่างประเทศ เวลา 14.00-16.00 น. 2.การสอบโดยใช้ฟิล์มและข้อสอบท่ีจัดส่งมาจาก ILO
จ านวน 4 คน (4 คน x 2 ชม. x 2,500 บาท) 3.การน าข้อสอบกลับไปท าการตรวจและแจ้งผลกลับมาโดย
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก ILO
ในประเทศ (ภาครัฐ) เวลา 14.00-16.00 น. 3       2         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 3,600              ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 3 คน (3 คน x 2 ชม. x 600 บาท) 16-20 ธันวาคม 63 จ านวน 5 วัน
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 1       2         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400              ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ในประเทศ (ภาคเอกชน) เวลา 14.00-16.00 น.  - แพทย์ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านได้รับ
จ านวน 1 คน (1 คน x 2 ชม. x 1,200 บาท) ประกาศนียบัตรไม่น้อยกว่า 80% ของจ านวนผู้เข้ารับการ
 19 ธันวาคม 2562 อบรม
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 4       3         ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 30,000             - แพทย์ท่ีเข้ารับสอบเพ่ือต่ออายุประกาศนียบัตร สามารถ
ต่างประเทศ เวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 4 คน สอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตรไม่น้อยกว่า 80%
(4 คน x 3 ชม. x 2,500 บาท) ของจ านวนผู้เข้ารับการสอบ
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 3       3         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 5,400              ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ในประเทศ (ภาครัฐ) เวลา 9.00-12.00 น. 1.มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส
จ านวน 3 คน (3 คน x 3 ชม. x 600 บาท) ตามมาตรฐานสากลเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาให้กับกองทุนเงินทดแทน
 - ค่าตอนแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              และหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ิมมากข้ึน
ในประเทศ (ภาคเอกชน) เวลา 9.00-12.00 น. 2.มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญการวินิจฉัยโรคปอดจากการประกอบ
จ านวน 1 คน (1 คน x 3 ชม. x 1,200 บาท) อาชีพ เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ความรู้ส าหรับแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 4       2         ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 20,000            ท้ังภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียต่อไป ท าให้เกิดความ
ต่างประเทศ เวลา 13.00-15.00 น. ต่ืนตัวเก่ียวกับโรคปอดจากการท างานในวงกว้างท้ังในประเทศ
จ านวน 4 คน (4 คน x 2 ชม. x 2,500 บาท) และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 3       2         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 3,600              3.การวินิจฉัยโรคปอดนิวโมโคนิโอซิสของประเทศไทยเป็นไป
ในประเทศ (ภาครัฐ) เวลา 13.00-15.00 น. ตามมาตรฐาน เป็นการอ านวยประโยชน์ส าหรับคนงานและ
จ านวน 3 คน (3 คน x 2 ชม. x 600 บาท) ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ในการค้นหาผู้ป่วยต้ังแต่ระยะเร่ิมต้นเพ่ือด าเนิน
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 1       2         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400              มาตรฐานการต่างๆ เพ่ือการป้องกันและลดความสูญเสีย
ในประเทศ (ภาคเอกชน) เวลา 13.00-15.00 น.
จ านวน 1 คน (1 คน x 2 ชม. x 1,200 บาท)
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 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 4       1         ชม. 2,500         บาท/คน/ชม. 10,000            
ต่างประเทศ เวลา 15.00-16.00 น.
จ านวน 4 คน (4 คน x 1 ชม. x 2,500 บาท)
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 3       1         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 1,800              
ในประเทศ (ภาครัฐ) เวลา 15.00-16.00 น.
จ านวน 3 คน (3 คน x 1 ชม. x 600 บาท)
 - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 1       1         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 1,200              
ในประเทศ (ภาคเอกชน) เวลา 15.00-16.00 น.
จ านวน 1 คน (1 คน x 1ชม. x 1,200 บาท)
รวมค่าตอบแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 213,000          

ต่างประเทศและในประเทศ
2. - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 35,000       บาท 35,000            
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าแบบฟอร์มใบบันทึกการ 50,000       บาท 50,000            

อ่านฟิล์มและแบบทดสอบ
3.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม
และวิทยากร
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ร่วมอบรม 4 83          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 23,240            
วิทยากรและคณะท างาน
(83 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 4 วัน)
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ร่วมอบรม 4 64           1         ม้ือ 150            บาท/คน/ม้ือ/วัน 38,400            
(64 คน x 150 บาท x 1 ม้ือ x 4 วัน)
 - ค่าอาหารส าหรับวิทยากรและคณะท างาน 5 19          400            บาท/คน/วัน 38,000            
(ไม่ครบม้ือ) (19 คน x 400 บาท : วัน x 5 วัน)

รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 99,640            
4.ค่าพาหนะวิทยาการผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 130,000      บาท 130,000          
และในประเทศ (ทวีปยุโรป และ/หรืออเมริกา
1 ท่าน ทวีปเอเชีย 2 ท่าน)
5.ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งวิทยาการ 50,000       บาท 50,000            
6.ค่าท่ีพักวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 30,450            

ค่าท่ีพักวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 2       6         คืน 1,450         บาท/คน/คืน 17,400            
(เอเชีย) (2 คน x 6 คืน x 1,450 : ห้อง : คืน)
ค่าท่ีพักวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 1       9         คืน 1,450         บาท/คน/คืน 13,050            
(ยุโรป และหรืออเมริกา)
(1 คน x 9 คืน x 1,450 : ห้อง : คืน)
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2.6กลุ่มงานพยาธิวิทยา 64,400           
2.6.3งานจุลชีววิทยา 64,400           
28.โครงการตรวจเย่ียมพัฒนาคุณภาพ โดยส านัก 64,400           วัตถุประสงค์
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ 1.เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง
การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติการ ท่ีความถูกต้องเช่ือถือได้
:งานจุลชีวิทยา 30306 2.เพ่ือให้หน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของระบบคุณภาพ
    ในประเทศ มาตรฐานให้บริการ
1.การตรวจประเมินจริง 3.เพ่ือให้หน่วยงานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา มีการ
1.1 ค่าต่ออายุการรับรอง 10,000       บาท 10,000            พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO
1.2ค่าธรรมเนียมการรับรอง 25,000       บาท 25,000            15189 และ ISO 15190 อย่างต่อเน่ือง
1.3ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000         บาท 2,000              4.ตอบสนองต่อนโยบายคุณภาพและวิสัยทัศน์ของสถาบัน
1.4ค่าตรวจประเมิน ท่ีจะน าไปสู่สถาบันระดับนานาชาติและเป็น Excellence
 - หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 1 คน 2 1       2,000         บาท/คน/วัน 4,000              Center of Tuberculosis ของประเทศ
ตรวจ 2 วันๆ ละ 2,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ 1 คน 2 1       1,000         บาท/คน/วัน 2,000               - ประเภท ข.  จ านวน 70 คน ประกอบด้วย
ตรวจ 2 วันๆ ละ 1,000 บาท 4.1คณะกรรมการผู้บริหารและทีมท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนา
 - ค่าเดินทางของผู้ตรวจประเมิน 2 คน 2 2       1,000         บาท/คน/วัน 4,000              คุณภาพ
ตรวจ 2 วันๆ ละ 1,000 บาท 4.2บุคลากรกลุ่มงานพยาธิวิทยา
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าอาหาร  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
กลางวัน จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - ค่าอาหารว่าง 2 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 2 60           2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 8,400               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
x 60 คน จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - ค่าอาหารกลางวัน 2 วันๆ ละ 120 บาท 2 25          120            บาท/คน/วัน 6,000              กิจกรรมด าเนินงาน
x 25 คน เน้ือหา
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1.การตรวจเย่ียมเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน
 - ค่าเอกสารและอุปกรณ์ 3,000         บาท 3,000              จุลชีววิทยา ให้เป็นมาตรฐานสากล

2.การตรวจเย่ียมส ารวจเพ่ือการรับรองความสามารถทางห้อง
ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012 และ
ISO 15190 : 2003 อย่างต่อเน่ือง
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือน มกราคม - มีนาคม 63 (นับจากวันท่ีลงนามอนุมัติ)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
การรับรองผลการประเมิน
งานจุลชีววิทยาจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง
ข้อสังเกต และแจ้งผลการแก้ไขต่อส านักงานมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการภายใน 30 วันนับจากวันตรวจประเมิน
แล้วส านักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะแจ้งคณะกรรมการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และลงมติเห็นควรให้การ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ตาม
ขอบข่ายการรับรองว่ามีระบบคุณภาพและความสามารถ
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ
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ISO 15190 : 2003
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันโรคทรวงอก
ได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล ISO 15189 และ ISO 15190 อย่างต่อเน่ือง
และสอดคล้องต่อนโยบายสาธารณสุข

2.7กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 198,200         วัตถุประสงค์
29. โครงการ Exercise Progarm and Testing 198,200          1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีศาสตร์แห่งความรู้ ความเข้าใจ ในการ
for Cardiac & Stroke Rehabilitation ออกแบบการรักษาและฟ้ืนฟูในผู้ป่วย Heart Disease and
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 30330,30950 Stroke
    ในประเทศ 2.ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการทดสอบในผู้ป่วย Heart
ค่าลงทะเบียน Disease and Stroke ท้ังก่อนและหลังท าการรักษาและ
 - นักกายภาพบ าบัดท่ีเป็นสมาชิกปัจจุบัน ฟ้ืนฟูผู้ป่วย
5,000 บาท 3.ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกการทดสอบท่ีเหมาะสม
 - นักายภาพบ าบัดท่ัวไป หรือ วิชาชีพอ่ืนท่ัวไป กับผู้ป่วยโรค Heart and Stroke และสามารถประเมิน
5,500 บาท สมรรถภาพของผู้ป่วยท้ังก่อนและหลังการรักษาและฟ้ืนฟู
งบประมาณ (งบเงินบ ารุงสถาบันโรคทรวงอก) ผู้ป่วยได้
1.ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษภายนอก (ภาครัฐ) 4       9         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 21,600            4.ให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถออกแบบและปรับเปล่ียนโปรแกรม
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม การออกก าลังกาย เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย
(จ านวน 4 คน x 9 ชม. x 600 บาท) Heart Disease and Stroke เสริมสร้างให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (ภาคเอกชน) 2       9         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 21,600            ชีวิตท่ีดีข้ึน
(2 คน x 9 ชม. x 1,200 บาท) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
3.ค่าวิทยากรภาครัฐ 1       1         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 600                 - ประเภท ข.  จ านวน 60 คน ประกอบด้วย
(1 คน x 1 ชม. x 600 บาท) นักกายภาพบ าบัดและสหสาขาวิชาชีพ
4.ค่าอาหาร (ไม่ครบม้ือ) 3 60           600            บาท/คน/วัน 108,000           - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(60 คน x 600 บาท x 3 วัน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60           6         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ 18,000            สถานท่ีเอกชน
(60 คน x 50 บาท x 6 ม้ือ) กิจกรรมด าเนินงาน
6.ค่าพาหนะโดยเคร่ืองบินไป-กลับ 1            8,000         บาท/คน 8,000              บรรยาย/อภิปรายเชิงปฏิบัติการ
(1 คน x 8,000 บาท) ระยะเวลาด าเนินการ
7.ค่าท่ีพักวิทยากร (2คน x 3คืน x 1,450บาท) 2       3         คืน 1,450         บาท/คน/คืน 8,700              เดือน มีนาคม - เมษายน 63 จ านวน 3 วัน
8.ค่ากระเป๋า (60 ใบ x 120 บาท) 60       ใบ 120            บาท/ใบ 7,200              ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
9.ค่าถ่ายเอกสาร (60 ชุด x 25 บาท) 60       ชุด 25             บาท/ชุด 1,500              ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
10.ค่าธรรมเนียมการพิจารณาหน่วยคะแนน 3,000         บาท 3,000              1.ผู้เข้ารับรับการอบรมสามารถน าการทดสอบไปใช้ได้จริง

กับผู้ป่วยและสามารถคิดและออกแบบโปรแกรมการ
ออกก าลังกายได้
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฟ้ืนฟูและรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปวยได้
3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้และป้องกันความเส่ียงต่างๆ
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ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ป่วยในท้ัง Heart Disease and Stroke ได้

2.8กลุ่มงานทันตกรรม

2.9กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 38,450           
30.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสมดุล 11,100           วัตถุประสงค์
เพ่ือร่างกาย และชีวิตมีสุข (Balanced Diet) 1.เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหาร
:กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 30947 ให้สมดุลในแต่ละวัย อย่างมีคุณค่า และคุณภาพ ตามหลัก
    ในประเทศ โภชนาการ
1.ค่าวิทยากรภาครัฐ 3 ท่าน จ านวน 1 ชม. 3       1         ชม. 300            บาท/คน/ชม. 900                2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการเตรียม - ปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ
x 300 บาท ให้แก่บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ
2.ค่าอาหารว่าง 1 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท/คน 45           25                  70          1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,450              3.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมตระหนักถึงความส าคัญ
x 70 คน ในการดูแลสุขภาพ
3.ค่าอุปกรณ์สาธิตอาหารเพ่ือสุขภาพ 6,000         บาท 6,000              4.เพ่ือเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัว
4.ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 45           25                  70          25             บาท/คน 1,750              ในด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
จ านวน 70 คน x 25 บาท กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 70 คน ประกอบด้วย
บุคลากรภายนอก/ประชาชนผู้สนใจ 25 ท่าน
บุคลากรภายใน 45 ท่าน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยายวิชาการ
สาธิตอาหารเพ่ือสุขภาพ
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือน กรกฎาคม 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีควมรู้ในการบริโภคอาหารให้สมดุลกับ
ความต้องการของร่างกาย
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพชีวิตดีข้ึน
3.สามารถริเร่ิมดูแลสุขภาพร่างกายท้ังตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัว
4.เป็นแบบอย่างในการดูแล และสร้างเสริมสุขภาพ
5.มีการพัฒนาวิถีการรับประทานในชีวิตประจ าวัน และสุขภาพ
ท่ีดีท่ีย่ังยืน
6.เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน
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31.โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการโภชนาการ 27,350           วัตถุประสงค์
ท่ีดีพอเพ่ือชีวิตท่ีพอดี 1.น าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องในเร่ืองอาหารและพฤติกรรมท่ีมีผล
:กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 30947 ในการบ าบัดรักษาโรค เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
    ในประเทศ และข้อมูลท่ีถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ท่าน จ านวน 1 ชม. 3       1         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              2.ป้องกันการเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภค
x 1,200 บาท อาหาร โดยขาดความรู้
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท 100         150                250        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 8,750              3.มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและ
x 250 คน ประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงกันและกัน
3.ค่าอุปกรณ์ และค่าวัตถุดิบสาธิตการดัดแปลง 6,000         บาท 6,000              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
อาหารเพ่ือสุขภาพ  - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน ประกอบด้วย
4.ค่าอุปกรณ์ในการจัดอบรม 7,500         บาท 7,500              บุคลากรภายในสถาบัน 100 คน
5.ค่าพาหนะเดินวิทยากร 3 ท่าน ท่านละ 3       500            บาท 1,500              บุคลากรภายนอกสถาบัน (เครือข่าย ร.พ. ท่ีเก่ียวข้อง) 50 คน
500 บาท ชมรมเครือข่ายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก 100 คน

ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านโภชนาการ หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้อง
เช่น นักโภชนการ นักวิชาการสาธารณสุขพยาบาล อาจารย์
จากสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง สมาชิกเครือข่ายผู้ป่วย
โรคหัวใจ และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ฯลฯ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยายวิชาการ
สาธิตอาหารเพ่ือสุขภาพ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองอาหาร
ท่ีมีผลในการดูแลรักษาสุขภาพ
2.ผู้เข้ารับการอบรมน าข้อมูลท่ีได้รับไปปรับใช้และสามารถ
เลือกทานอาหารให้เหมาะกับโรคท่ีเป็นอยู่ได้โดยไม่เกิดอาการ
ข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์และไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษา
3.ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวทาง
แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

2.10กลุ่มงานเภสัชกรรม 14,120           
32.โครงการประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง การพัฒนา 14,120           วัตถุประสงค์
เพ่ิมทักษะระบบยา 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักความส าคัญและแนวทาง
:กลุ่มงานเภสัชกรรม ปฏิบัติด้านระบบยา การบริหารยาเพ่ือความปลอดภัยของ
    ในประเทศ ผู้ป่วย และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 6         ชม. 600            บาท/วัน/ชม. 3,600              2.เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานด้านระบบยา
2.ค่าอาหารว่าง กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - วิทยากร 1 1       2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 70                   - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 100         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 7,000              พยาบาล เภสัชกร และผู้ท่ีสนใจ
3.ค่าอาหารกลางวัน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - วิทยากร 1 1       1         ม้ือ 150            บาท/คน/ม้ือ/วัน 150                จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
4.ค่าเอกสาร 1 100         25             บาท/คน 2,500               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
5.ค่าพาหนะ 1 800            บาท/วัน 800                จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก

กิจกรรมด าเนินงาน
ประชุมเชิงวิชาการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความส าคัญ และใช้แนวทาง
ปฏิบัติด้านระบบยา รวมถึงการพัฒนาการด าเนินงานและ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

2.11กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุน 2,199,955       
วิชาการ
 - 2.11.1งานระบบคอมพิวเตอร์ 159,300         
33.Microsoft Excel Basic 35,400           วัตถุประสงค์
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388 1.ผู้อบรมสามารถใช้ค าส่ังสร้างและแก้ไขข้อมูลใน Microsoft
    ในประเทศ Excel ได้
1.ค่าวิทยากรเอกชน 2 2       6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            2.ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
(2 วัน x วันละ 2 คน x 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) Microsoft Excel ได้
2.ค่าอาหารว่าง 2 42           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 5,880              3.ผู้อบรมสามารถใช้ค าส่ังในการจัดรูปแบบข้อมูลได้
(2 วัน x วันละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 42 คน) 4.ผู้อบรมสามารถใช้ Microsoft Excel สร้างชาร์ทเพ่ือน าเสนอ
3.ค่าอาหารกลางวัน 2 3            120            บาท/คน/วัน 720                ข้อมูลเปรียบเทียบได้
(2 วัน x วันละ 120 บาท x 3 คน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 39 คน
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับการใช้โปรแกรม
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

Excel ข้ันพ้ืนฐาน จัดการข้อมูลตัวเลข การค านวณ
การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมุลและสรุปข้อมูล
ระยะเวลาด าเนินการ
ช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 63 รวม 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้
Software ระบบส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ท้ังบริการ บริหารและ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ
3.บุคลากรมีความสามารถในการใช้ Software ส านักงาน
พร้อมท่ีรองรับการปรับตัวขององค์กรโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

34.Microsoft Excel Advanced 35,400           วัตถุประสงค์
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388 1.ผู้อบรมสามารถใช้ค าส่ังสร้างและแก้ไขข้อมูลใน Microsoft
    ในประเทศ Excel ได้
1.ค่าวิทยากรเอกชน 2 2       6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            2.ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน Microsoft
(2 วัน x วันละ 2 คน x 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) Excel ได้
2.ค่าอาหารว่าง 2 42           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 5,880              3.ผู้อบรมสามารถใช้ค าส่ังในการจัดรูปแบบข้อมูล โดยการ
(2 วัน x วันละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 42 คน) ก าหนดเง่ือนไขได้
3.ค่าอาหารกลางวัน 2 3            120            บาท/คน/วัน 720                4.ผู้อบรมสามารถใช้ Microsoft Exel ในการสร้างชาร์ทเพ่ือ
(2 วัน x วันละ 120 บาท x 3 คน) วิเคราะห์ และสรุปผล ข้อมูลได้

5.ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้ค าส่ังเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล
การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตาราง
ไพวอทได้
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 39 คน
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับการใช้โปรแกรม
Excel Advanced ประยุกต์ใช้ค าส่ังเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล
ระยะเวลาด าเนินการ
ช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 63 รวม 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

Software ส านักงานข้ันสูง อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ ท้ังบริการ บริหาร
และวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
3.บุคลากรมีความสามารถในการใช้ Software ส านักงาน
พร้อมท่ีรองรับการปรับตัวของ องค์กรโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

35.InfoGraphic with PowerPoint 35,400           วัตถุประสงค์
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388 1.อบรมสามารถสร้างสรรค์ส่ืออินโฟกราฟิกได้อย่างมี
    ในประเทศ ประสิทธิภาพ
1.ค่าวิทยากรเอกชน 2 2       6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            2.ผู้อบรมสามารถวางแผน ออกแบบอินโฟกราฟิกได้ท้ังในด้าน
(2 วัน x วันละ 2 คน x 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) การจัดการเน้ือหาและส่ิงท่ีต้องการน าเสนอ
2.ค่าอาหารว่าง 2 42           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 5,880              3.ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม MS PowerPoint
(2 วัน x วันละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 42 คน) สร้างอินโฟกราฟิกได้
3.ค่าอาหารกลางวัน 2 3            120            บาท/คน/วัน 720                กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(2วัน x วันละ 120 บาท x 3 คน)  - ประเภท ข.  จ านวน 39 คน

บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ การออกแบบส่ือน าเสนอ
ข้อมูลเชิงแนวความคิดการประยุกต์โดยเน้นแนวความคิด
พ้ืนฐานของอินโฟกราฟิก และสามารถใช้เคร่ืองมือในการ
สร้างอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เพ่ือใช้ตกแต่งจัดการภาพท่ีจะน ามาใช้ประกอบในการสร้าง
การน าเสนอข้อมูลในการอบรมคร้ังน้ี
ระยะเวลาด าเนินการ
ช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 63 รวม 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโปรแกรม
Inforgraphic ท่ีใช้ส าหรับ ท าส่ือเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ท่ีทันสมัยเข้าใจง่าย
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
ในยุคปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร พร้อมท่ีรองรับการ
ปรับตัวขององค์กรโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่
อย่างคุ้มค่า
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36.การใช้ G Suite บริหารงานส านักงานยุคใหม่ 53,100           วัตถุประสงค์
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388 1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้จักโปรแกรมในชุด G Suite
    ในประเทศ และประโยชน์ของการท างานร่วมกันในระบบออนไลน์
1.ค่าวิทยากรเอกชน 3 2       6         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 43,200            2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบจัดการจดหมาย
(3 วัน x วันละ 2 คน x 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) อิเล็กทรอนิกส์และพ้ืนท่ีออนไลน์ Google ได้
2.ค่าอาหารว่าง 3 42           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 8,820              2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรมชุดบริหารส านักงาน
(3 วัน x วันละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 42 คน) ออนไลน์ ของ Google เพ่ือจัดการงานต่างๆ ของหน่วยงานได้
3.ค่าอาหารกลางวัน 3 3            120            บาท/คน/วัน 1,080              4.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ได้อย่าง
(3 วัน x วันละ 120 บาท x 3 คน) มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 39 คน
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการเช่นพิมพ์รายงานแบบท่ีคุ้ยเคย
ใน Word ด้วยโปรแกรม Docs การท าสไลด์เพ่ือน าเสนอ
ผลงาน หรือจะจัดการเอกสารแบบ Sheets ได้
เหมือนโปรแกรม Excel รวมท้ังการสร้างผลงานน าเสนอแบบ
PowerPoint ด้วยโปรแกรม Slide นอกจากน้ีแล้ว
ยังครอบคลุมถึงการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย
Form Google Docs
ระยะเวลาด าเนินการ
ช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 63 รวม 3 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าเก่ียวกับชุดบริหารส านักงาน
ออนไลน์ ของ Google ท่ีใช้ส าหรับท างานระบบส านักงาน
Internet
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
ในยุคปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร พร้อมท่ีรองรับการ
ปรับตัวขององค์กรโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่
อย่างคุ้มค่า
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 - 2.11.2คณะอนุกรรมการเวชระเบียน 2,040,655       
37.โครงการการตรวจสอบการจ่ายชดเชย DRGs 2,000,000       วัตถุประสงค์
(Coding Audit) และตรวจสอบความถูกต้อง 1.เพ่ือเป็นการประเมินผลการรักษาพยาบาล การวางแผน
ของข้อมูลท่ีถูกบันทึกในเวชระเบียน (Medical ส่ือสารกับผู้ใช้บริการและญาติหลังการรักษา
Record Audit) ประจ าปีงบประมาณ 2563 2.เพ่ือเป็นการศึกษางานวิจัยหรือทบทวนความรู้ทางการแพทย์
:คณะอนุกรรมการเวชระเบียน 30380 3.เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการ
    ในประเทศ ทางการแพทย์แก่หน่วยบริการ
1.ค่าตอบแทนแพทย์ตรวจสอบเวชระเบียน 10,000 แฟ้ม 150            บาท/แฟ้ม 1,500,000        4.เพ่ือพัฒนาระบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
ประมาณ 10,000 แฟ้ม แฟ้มละ 150 บาท แก่หน่วยบริการ
2.ค่าตอบแทนพยาบาลตรวจสอบเวชระเบียน 10,000 แฟ้ม 25             บาท/แฟ้ม 250,000          5.เพ่ือพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลท่ีใช้ประกอบการขอเบิก
ประมาณ 10,000 แฟ้ม แฟ้มละ 25 บาท เงินชดเชนค่าบริการ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
3.ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานเวชสถิติตรวจสอบ 10,000 แฟ้ม 25             บาท/แฟ้ม 250,000          6.เพ่ือการเรียนรู้ของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะแพทย์และ
เวชระเบียน ประมาณ 10,000 แฟ้ม แฟ้มละ พยาบาลสามารถทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเทียบกับมาตรฐาน
25 บาท หรือเทียบกับผู้อ่ืน

7.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้หรือการบิหาร
ทรัพยากรของหน่วยงาน  โดยเทียบกับค่ากลางท่ีมีอยู่
8.เพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านกฎหมายจากการแทรกแซงจาก
ภายนอก โดยเฉพาะในรายท่ีอาจมีปัญหาทางกฎหมาย
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน  คน
แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในท่ีจ าหน่าย ต้ังแต่
1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.หอผู้ป่วยส่งแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในให้หน่วยงาน
เวชระเบียนและสถิติ ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากผู้ป่วย
จ าหน่าย
2.งานเวชระเบียนฯ น าแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยจ าแนก
แฟ้มเวชระเบียนตามสาขาวิชาชีพ 3 กลุ่มงาน ดังน้ี
2.1กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
2.2กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด
2.3กลุ่มงานศัลยศาสตร์
3.ให้แพทย์ Audit ท าการตรวจสอบเอกสารและข้อมูล
ในเวชระเบียนท่ีมารับบริการในคร้ังน้ัน
4.แพทย์บันทึกค าวินิจฉัยโรคลงในแบบฟอร์มการทบทวน
การสรุปเวชระเบียน
5.เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนฯ รับแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วนใน
ตรวจสอบเอกสาร จัดเรียงแฟ้มเวชระเบียนและพนักงาน
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เวชสถิติท าการให้รหัสโรคและหัตถการ ค านวณห่าค่า DRGs
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
6.ส่งแฟ้มท่ีได้รับการทบทวนให้ Coder ลงรหัสโรคและ
หัตถการลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด
7.บันทึกรหัสโรคและหัตถการลงคอมพิวเตอร์ ส่งให้งาน
ประสานสิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเรียกเก็บจากกองทุนต่างๆ
ระยะเวลาด าเนินการ
เร่ิมด าเนินการตรวจสอบต้ังแต่ 1 ตุลาคม62 -30 กันยายน63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง และมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน
2.มีข้อมูลการสรุปการวินิจฉัยโรค ผ่าตัด หัตถการ ครบถ้วน
ถูกต้อง
3.ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (Relative Weights = RW) เพ่ิมข้ึน
ถูกต้อง ตามความเป็นจริง
4.ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เฉล่ีย (Case Mixed Inder= CMI)
เพ่ิมข้ึน
5.การบันทึกข้อมูลลงระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องน าไปสู่
การวางแผนและจ่ายเงินท่ีเหมาะสม

38.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 40,655           วัตถุประสงค์
แนวทางการบันทึก การสรุป การให้รหัส และ 1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการบันทึก
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ท่ีถูกบันทึก เวชระเบียน การสรุปวินิจฉัยโรค ผ่าตัดหัตถการ และแนวทาง
ในเวชระเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 การบันทึกเวชระเบียน
:คณะอนุกรรมการเวชระเบียน 30380 2.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับ
    ในประเทศ ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
รุ่นท่ี 1 กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ภาคเอกชน 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600               - ประเภท ข.  จ านวน 200 คน ประกอบด้วย
(1,200 บาท x 3 ชม. x 1 คน) รุ่นท่ี 1 100 คน แพทย์ พยาบาล คณะอนุกรรมการ-
 - ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกปฏิบัติ ภาคเอกชน 2       1         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400              เวชระเบียน คณะท างานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
(1,200 บาท x 1 ชม. x 2 คน) และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
 - ค่าพาหนะวิทยากร (500 บาท x 3 คน) 3       500            บาท/คน 1,500              รุ่นท่ี 2 50 คน แพทย์ พยาบาล คณะอนุกรรมการเวชระเบียน
 - ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 111 คน) 111         35             บาท/คน 3,885              คณะท างานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน และบุคลากรท่ี
 - ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 100         50             บาท/คน 5,000              เก่ียวข้อง
(50 บาท x 100 คน) รุ่นท่ี 3 50 คน แพทย์ พยาบาล คณะอนุกรรมการเวชระเบียน

รวมค่าใช้จ่าย 16,385            คณะท างานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน และบุคลากรท่ี
รุ่นท่ี 2 เก่ียวข้อง
 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ภาคเอกชน 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600               - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(1,200 บาท x 3 ชม. x 1 คน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
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หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

 - ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกปฏิบัติ ภาคเอกชน 2       1         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(1,200 บาท x 1 ชม. x 2 คน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - ค่าพาหนะวิทยากร (500 บาท x 3 คน) 3       500            บาท/คน 1,500              กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 61 คน) 61           35             บาท/คน 2,135              รุ่นท่ี 1
 - ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 50           50             บาท/คน 2,500              1.ความส าคัญของการบันทึกเวชระเบียนกับการพัฒนาคุณภาพ
(50 บาท x 50 คน) แนวทางการบันทึกเวชระเบียน

รวมค่าใช้จ่าย 12,135            2.หลักการสรุปโรค/หัตถการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในส าหรับ
รุ่นท่ี 3 แพทย์
 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ภาคเอกชน 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              3.แลกเปล่ียน เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
(1,200 บาท x 3 ชม. x 1 คน) รุ่นท่ี 2
 - ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกปฏิบัติ ภาคเอกชน 2       1         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400              1.หลักการสรุป ให้รหัสโรค/หัตถการผู้ป่วยในระบบทางเดิน
(1,200 บาท x 1 ชม. x 2 คน) หายใจและระบบไหลเวียนโลหิตส าหรับผู้ตรวจสอบ
 - ค่าพาหนะวิทยากร (500 บาท x 3 คน) 3       500            บาท/คน 1,500              2.เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
 - ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 61 คน) 61           35             บาท/คน 2,135              ผู้ป่วยนอก
 - ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 50           50             บาท/คน 2,500              รุ่นท่ี  3
(50 บาท x 50 คน) 1.หลักการสรุป ให้รหัสโรค/หัตถการผู้ป่วยในระบบทางเดิน

รวมค่าใช้จ่าย 12,135            หายใจและระบบไหลเวียนโลหิตส าหรับผู้ตรวจสอบ
2.เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
ระยะเวลาด าเนินการ
รุ่นท่ี 1 ระยะเวลาในการอบรม 1/2 วัน
รุ่นท่ี 2 ระยะเวลาในการอบรม 1/2 วัน
รุ่นท่ี 3 ระยะเวลาในการอบรม 1/2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง และมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา ระบบบริการด้านสุขภาพได้
2.ข้อมูลการสรุปการวินิจฉัยโรค ผ่าตัด หัตถการ ครบถ้วน
ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและจ่ายเงินท่ีเหมาะสม
3.ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนมีความถูกต้องตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด
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รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 3,979,705       
39.โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาล 596,400         วัตถุประสงค์
เฉพาะทางหัวใจและทรวงอก" กลุ่มภารกิจ 1.พยาบาลท่ีมาอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้และทักษะในการ
ด้านการพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก
ปีงบประมาณ 2563 2.พยาบาลท่ีเข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางหัวใจและทรวงอกในหน่วยงานได้
    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
รายรับ  - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน ประกอบด้วย
ค่าลงทะเบียนภาคเอกชน 800 บาท x 60 วัน พยาบาลท่ีมาอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ
x 20 คน เป็นเงิน 960,000 บาท และทรวงอก จากภายนอก
ค่าลงทะเบียนภาครัฐบาล 400 บาท x 60 วัน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
x 10 คน เป็นเงิน 240,000 บาท จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
ค่าใช้จ่ายในโครงการ  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
1.ค่าวิทยากรภาครัฐในการศึกษาดูงานและ 30     26       ชม. 600            บาท/คน/ชม. 468,000          จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
ฝึกปฏิบัติ (30 คน x 26 ชม. x 600 บาท) กิจกรรมด าเนินงาน
2.ค่าอาหารว่าง (36 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ 40 36           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 100,800          1.การบรรยายทางวิชาการ
x 40 วัน) 2.การฝึกปฏิบัติงาน
3.ค่าอาหารว่าง (36 คน x 150 บาท x 4 ม้ือ) 36           4         ม้ือ 150            บาท/คน/ม้ือ 21,600            ระยะเวลาด าเนินการ
4.ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 6,000         บาท 6,000              ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63 (หลักสูตรละ 1 เดือน)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
พยาบาลท่ีอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการ
พยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอกสามารถน าไปปรับใช้
ในหน่วยงานได้

40.โครงการอบรม "การอ่านภาพรังสีทรวงอก 81,740           วัตถุประสงค์
ท่ีจ าเป็นส าหรับพยาบาล" กลุ่มภารกิจ 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลฟิล์มเอกซเรย์
ด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก ทรวงอกท่ีผิดปกติได้
ปีงบประมาณ 2563 2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าข้อมูลจากการอ่านฟิล์ม
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 ของแพทย์มาใช้ประกอบการวางแผนและให้การพยาบาล
    ในประเทศ ท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้
รายรับ 3.สามารถนิเทศทุกการพยาบาลในการอ่านภาพรังสีทรวงอก
บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 80 คน ให้กับผู้ร่วมงานได้
ค่าลงทะเบียน คนละ 1,600 บาท กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(80 คน x 1,600 บาท) เป็นเงิน 128,000 บาท  - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายจากเงินค่าลงทะเบียน พยาบาลวิชาชีพ ภายในสถาบันโรคทรวงอก 20 คน
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (9ชม. x 600บาท) 9         ชม. 600            บาท/ชม. 5,400              พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคภายนอกท้ังภาครัฐ
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2         ชม. 1,200         บาท/ชม. 2,400              และเอกชน 80 คน
(2 ชม. x 1,200 บาท)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
3.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐร่วมอภิปราย 4       3         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 7,200              จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(3 ชม. x 4 คน x 600 บาท)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
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4.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชนร่วมอภิปราย 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(3 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท) กิจกรรมด าเนินงาน
5.ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 150 บาท 2 100         150            บาท/คน/วัน 30,000            เน้ือหา
x 2 วัน) 1.Anatomy and physiology ของทรวงอก
6.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม (100 คน x 35 บาท 100         4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 14,000            2.การแปลผลจากภาพรังสี
x 4 ม้ือ) 3.การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังการตรวจพิเศษด้วยรังสี
7.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 6            2         ม้ือ 150            บาท/คน/ม้ือ 1,800              4.บทบาทของพยาบาลและการแปลผลภาพรังสีทรวงอก
(6 คน x 150 บาท x 2 ม้ือ) 5.การฝึกปฏิบัติอ่านภาพรังสีทรวงอก
8.ค่าอาหารว่างวิทยากร/คณะท างาน 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                ระยะเวลาด าเนินการ
(6 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) 2 วัน ธันวาคม 62
9.ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน ผู้เข้ารับการอบรม 11,500       บาท 11,500            ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
10.ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 5,000         บาท 5,000              ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถแยกฟิล์มเอกซเรย์ท่ีผิดปกติ
และฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอกท่ีมีภาวะฉุกเฉินท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ป่วยน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนและให้การ
พยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

41.โครงการ การอบรมเร่ือง "การพยาบาลผู้ป่วย 127,860         วัตถุประสงค์
โรคหัวใจและหลอดเลือด" 1.เพ่ือให้พยาบาลผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและอ่านคล่ืนไฟฟ้า
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก หัวใจของผู้ป่วยได้
ปีงบประมาณ 2563 2.เพ่ือให้พยาบาลมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมี
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 คล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติได้อย่างทันท่วงที
    ในประเทศ 3.เพ่ือให้พยาบาลมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมี
รายรับ ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้
บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 100 คน 4.สามารถนิเทศทางการพยาบาลได้
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,400 บาท กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(100 คน x 2,400 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 120 คน ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายจากเงินค่าลงทะเบียน พยาบาลวิชาชีพ ภายในสถาบันโรคทรวงอก 20 คน
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 21       ชม. 600            บาท/ชม. 12,600            พยาบาลวิชาชีพภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 100 คน
(21 ชม. x 600 บาท)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
2.ค่าอาหารกลางวัน (120 x คน 150 บาท 120         3         ม้ือ 150            บาท/คน/ม้ือ 54,000            จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
x 3 ม้ือ)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม ( 120 คน x 35 บาท 120         6         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 25,200            จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
x 6 ม้ือ) กิจกรรมด าเนินงาน
2.4ค่าอาหารกลางวันวิทยากร (6คน x 150บาท 6       3         ม้ือ 150            บาท/คน/ม้ือ 2,700              เน้ือหา
x 3 ม้ือ) 1.Introduction of ACS and pathology
2.5ค่าอาหารว่างวิทยากร/คณะท างาน 6       6         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,260              2.Invasive-non Invasive Investigation and Intervention
(6 คน x 35 บาท x 6 ม้ือ) in ACS Patient
2.6ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน 13,800       บาท 13,800            3.EKG (Basic EKG, EKG in ACS)
ผู้เข้ารับการอบรม 4.Management of STEMI, NSTEMI & unstable angina
2.7ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 18,300       บาท 18,300            5.Nursing management Pre-Post cardiac intervention
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6.Cardiac Surgery
7.Management of heart failure
8.Cardiac Rehabilitation and secondary Prevention
9.Panel Discussion STEMI fast Track MI
ระยะเวลาด าเนินการ
3 วัน (มกราคม)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
พยาบาลท่ีเข้ารับการอบรมสามารถอ่านและแปลผลคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจของผู้ป่วยและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ
ผิดปกติอย่างถูกต้องได้ทันที

42.โครงการ "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ 1,332,750       วัตถุประสงค์
พยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด" เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความสามารถ ดังต่อไปน้ี
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.อธิบายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปีงบประมาณ 2563 พยาบาล และบทบาทของพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด
    ในประเทศ ได้อย่างถูกต้องตลอดจนอธิบายแนวคิดภาวะเจ็บป่วยวิกฤต
รายรับ และการบริหารจัดการในหน่วยวิกฤต การพยาบาลผู้ป่วย
บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 68 คน ระยะวิกฤตแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง
ค่าลงทะเบียนคนละ 50,000 บาท 2.วิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนโดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและ
(50,000บาท x 68คน)เป็นเงิน 3,400,000 บาท หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการดูแล
ค่าใช้จ่ายจากเงินค่าลงทะเบียน 3.วิเคราะห์ระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (37 คน x 7 ชม. 37     7         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 155,400          สุขภาพและได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง
x 600 บาท) 4.ประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัย วางแผนการพยาบาลและ
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 7       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 25,200            จัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพท้ังด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
(7 คน x 3 ชม. x 1,200 บาท) สังคมและจิตวิญญาณในผู้ป่วยวิกฤตแบบองค์รวมได้ถูกต้อง

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 180,600          5.ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 ผู้ป่วยในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
1.ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลุ่ม 3 3       7         ชม. 600            บาท/คน/ชม./วัน 37,800            6.อธิบายอุบัติการณ์และสถานการณ์ท่ีเก่ียวกับโรคหัวใจ
(3 คน x 7 ชม. x 600 บาท x 3 วัน) และหลอดเลือด
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 35 4       3         ชม. 600            บาท/หน่วยงาน/ชม./วัน 252,000          7.อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสรีรภาพของโรคหัวใจ
(35 วัน x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท) หลอดเลือด และระบบไหลเวียนเลือด ได้อย่างถูกต้อง
3.ค่าอาหารว่าง (40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ 45 40           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 126,000          8.บริหารยาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
x 45 วัน) รักษาท่ีใช้ในหอผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4.ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 150 บาท 5 40           150            บาท/คน/วัน 30,000            9.คาดการณ์ปัญหาท่ีซับซ้อนจากการเปล่ียนแปลงของผู้ป่วย
x 5 วัน) วางแผนแก้ปัญหาและป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน
5.ค่าอาหารว่างคณะท างาน (6 คน x 35 บาท 45 6       2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 18,900            ท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
x 2 ม้ือ x 45 วัน) 10.มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสามารถช่วยฟ้ืน
6.ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 5 6       150            บาท/คน/วัน 4,500              คืนชีพข้ันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(6 คน x 150 บาท x 5 วัน) 11.มีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วย ก่อน ขณะ และหลัง
7.ค่าอาหารว่างพิธีเปิด-ปิด การอบรม 40           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,800              การตรวจ วินิจฉัย ท าหัตถการ รักษาพิเศษต่างๆ การผ่าตัด
(40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) ในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.ค่าอาหารกลางวันพิธีเปิด-ปิด การอบรม 2 40           150            บาท/คน/วัน 12,000            12.ประสานงานปฎิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพ
(40 คน x 150 บาท x 2 วัน) ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ป่วย และครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาล
9.ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน และ CD 9,475         บาท 9,475              ท่ีมีคุณภาพรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าอบรม 13.ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
10.ค่าจ้างเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 40       ชุด 100            บาท/ชุด 4,000              ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(40 ชุด x 100 บาท) 14.วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในผู้ป่วย
11.ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเพ่ือด าเนินการสอบ 4,500         บาท 4,500              วิกฤตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
12.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง 5,000         บาท 5,000              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
สถานท่ีฝึกอบรม  - ประเภท ข.  จ านวน 80 คน ประกอบด้วย

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 506,975          พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก

ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 2 รุ่นท่ี 1 จ านวน 6 คน
1.ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลุ่ม 3 3       7         ชม. 600            บาท/คน/ชม./วัน 37,800            รุ่นท่ี 2 จ านวน 6 คน
(3 คน x 7 ชม. x 600 บาท x 3 วัน) พยาบาลวิชาชีพภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 35 4       3         ชม. 600            บาท/หน่วยงาน/ชม./วัน 252,000          รุ่นท่ี 1 จ านวน 34 คน
(35 วัน x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท) รุ่นท่ี 2 จ านวน 34 คน
3.ค่าอาหารว่าง (40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ 45 40           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 126,000           - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
x 45 วัน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
4.ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 150 บาท 5 40           150            บาท/คน/วัน 30,000             - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
x 5 วัน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
5.ค่าอาหารว่างคณะท างาน (6 คน x 35 บาท 45 6       2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 18,900            กิจกรรมด าเนินงาน
x 2 ม้ือ x 45 วัน) 1.จัดการสอนการบรรยายในหัวข้อต่าๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิของ
6.ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 5 6       150            บาท/คน/วัน 4,500              สถาบันโรคทรวงอก, วิทยากรรับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาล
(6 คน x 150 บาท x 5 วัน) บรมราชนนี จังหวัดนนทบุรี, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
7.ค่าอาหารว่างพิธีเปิดปิด การอบรม 40           1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,400              และมหาวิทยาลัยมหิดล
(40 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 2.ฝึกงานในหน่วยงานพิเศษผู้ป่วยหนักเฉพาะทางหัวใจและ
8.ค่าอาหารกลางวันพิธีปิดการอบรม 1 40           150            บาท/คน/วัน 6,000              หลอดเลือด ได้แก่ หน่วยงานงานผู้ป่วยหนัก (ICU, CCU),
(40 คน x 150 บาท x 1 วัน) หน่วยงานพิเศษ, หอผู้ป่วยอายุรกรรม และศัลยกรรม
9.ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน และ CD 9,475         บาท 9,475              ของสถาบันโรคทรวงอก, ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โรคหัวใจและ
ผู้เข้าอบรม ทรวงอกนอกสถานท่ีท้ังในและต่างประเทศ, สัมมนาในสถาบัน
10.ค่าจ้างเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 40       ชุด 100            บาท/ชุด 4,000              และภายนอกสถาบัน
(40 ชุด x 100 บาท) ระยะเวลาด าเนินการ
11.ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเพ่ือด าเนินการสอบ 4,500         บาท 4,500              รุ่นท่ี 1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์
12.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง 5,000         บาท 5,000              ภาคทฤษฏี กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63
สถานท่ีฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ เมษายน - พฤษภาคม 63

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 499,575          รุ่นท่ี 2 ระยะเวลา 16 สัปดห์
กิจกรรมท่ี 2 การช่วยชีวิตข้ันสูง Advance ภาคทฤษฏี กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63
cardiovascular life support : ACLS ภาคปฏิบัติ มิถุนายน - กรกฎาคม 63
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ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 4 2       7         ชม. 600            บาท/คน/วัน/ชม. 33,600            ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
(7 ชม. x 600 บาท x 2 คน x 4 วัน) เม่ือส้ินสุดโครงการพยาบาลท่ีเข้ารับการอบรมจะเป็นบุคลากร
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 4 4       5         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 96,000            ทางการพยาบาลท่ีมีความรู้และความสามารถรวมท้ังมีทักษะ
(5 ชม. x 1,200 บาท x 4 คน x 4 วัน) ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้เป็นอย่างดี
3.ค่าเอกสารและค่าข้อมูลการเรียน CPR 80           200            บาท/คน 16,000            
(80 คน x 200 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 145,600          

43.โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทางสาขา 792,835         วัตถุประสงค์
การพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ" 1.เพ่ือให้พยาบาลมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก ใส่เคร่ืองช่วยหายใจ
ปีงบประมาณ 2563 2.ผู้ป่วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เคร่ืองช่วยหายใจได้รับการ
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 ดูแลอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    ในประเทศ 3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลฟิล์มเอกซเรย์
รายรับ ทรวงอกท่ีผิดปกติได้
บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 25 คน 4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าข้อมูลจากการอ่านฟิล์ม
ค่าลงทะเบียนคนละ (50,000 บาท x 25 คน) ของแพทย์มาใช้ประกอบการวางแผนและให้การพยาบาล
เป็นเงิน 1,250,000 บาท ท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้
ค่าใช้จ่าย 5.ให้การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 39     7         ชม. 600            บาท/คน/ชม. 163,800          6.สามารถบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (Direct Observe
(39 คน x 7 ชม. x 600 บาท) Therapy : Short Course) อาคารสถานท่ีอุปกรณ์ รวมท้ัง
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 10     4         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 48,000            การปฏิบัติในเร่ืองการควบคุมและป้องกันวัณโรคได้
(10 คน x 4 ชม. x 1,200 บาท) 7.วิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อน โดยบูรณาแนวคิด ทฤษฎีและ

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 211,800          หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการดูแล
ค่าใช้จ่าย 8.ประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัย วางแผนการพยาบาล
1.ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลุ่ม 3 3       7         ชม. 600            บาท/คน/ชม./วัน 37,800            และจัดการแก้ไข ปัญหาสุขภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ
(3 คน x 7 ชม. x 600 บาท x 3 วัน) อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ในผู้ป่วยวิกฤต แบบองค์รวม
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 40 4       3         ชม. 600            บาท/หน่วยงาน/ชม./วัน 288,000          ได้ถูกต้อง
(40 วัน x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท) 9.อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสรีรภาพของโรคระบบ
3.ค่าอาหารว่าง (30 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ 45 30           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 94,500            หายใจและระบบไหลเวียนเลือดได้อย่างถูกต้อง
x 45 วัน) 10.บริหารยาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
4.ค่าอาหารกลางวัน (30คน x 150บาท x 5วัน) 5 30           150            บาท/คน/วัน 22,500            รักษาท่ีใช้ในหอผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5.ค่าอาหารว่างคณะท างาน (6 คน x 35 บาท 45 6       2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 18,900            11.คาดการปัญหาท่ีซับซ้อนจากการเปล่ียนแปลงของผู้ป่วย
x 2 ม้ือ x 45 วัน) วางแผนแก้ปัญหาและป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน
6.ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 5 6       150            บาท/คน/วัน 4,500              ท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6 คน x 150 บาท x 5 วัน) 13.มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสามารถช่วยฟ้ืน
7.ค่าอาหารว่างพิธีเปิด-ปิด การอบรม 40           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,800              คืนชีพข้ันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 13.มีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วย ก่อน ขณะ และหลัง
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8.ค่าอาหารกลางวันพิธีเปิด-ปิด การอบรม 2 40           150            บาท/คน/วัน 12,000            การตรวจ วินิจฉัย ท าหัตถการ รักษาพิเศษต่างๆ การผ่าตัด
(40 คน x 150 บาท x 2 วัน) ในโรคระบบหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน และ CD 8,735         บาท 8,735              14.ประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพท่ี
ผู้เข้าอบรม เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ป่วย และครอบครัว ได้รับการรักษาพยาบาล
10.ค่าจ้างเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 30       ชุด 100            บาท/ชุด 3,000              ท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(30 ชุด x 100 บาท) 15.ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
11.ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเพ่ือด าเนินการสอบ 3,500         บาท 3,500              ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
12.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง 5,000         บาท 5,000              16.วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในผู้ป่วย
สถานท่ีฝึกอบรม วิกฤตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
13.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 9,000         บาท 9,000              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(3 คัน x 3,000 บาท x 1 วัน)  - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน ประกอบด้วย

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 510,235          พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก 5 คน
กิจกรรมท่ี 2 การช่วยชีวิตข้ันสูง Advance พยาบาลวิชาชีพภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 25 คน
cardiovascular life support : ACLS  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
ค่าใช้จ่าย จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2 2       7         ชม. 600            บาท/คน/วัน/ชม. 16,800             - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(7 ชม. x 600 บาท x 2 คน x 2 วัน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2 4       5         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 48,000            กิจกรรมด าเนินงาน
(5 ชม. x 1,200 บาท x 4 คน x 2 วัน) 1.จัดการสอน การบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.ค่าเอกสารและค่าข้อมูลการเรียน (ACLS) 30           200            บาท/คน 6,000              ของสถาบันโรคทรวงอก, วิทยากรรับเชิญจากวิทยาลัย
(30 คน x 200 บาท) พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, วิทยาลัยพยาบาล

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 70,800            สภากาชาดไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
2.ฝึกงานในหน่วยงานพิเศษผู้ป่วยหนักเฉพาะทางหัวใจ
และหลอดเลือด ได้แก่ หน่วยงานผู้ป่วยหนัก (RCU)
หน่วยงานพิเศษ, หอผู้ป่วยอายุรกรรม และศัลยกรรมของ
สถาบันโรคทรวงอก, ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โรคระบบหายใจ
ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศ
ระยะเวลาด าเนินการ
การบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ภาคทฤษฎี สิงหาคม - กันยายน 63
ภาคปฏิบัติ ตุลาคม - พฤศจิกายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เม่ือส้ินสุดโครงการพยาบาลท่ีเข้ารับการอบรม จะเป็นบุคลากร
ทางการพยาบาลท่ีมีความรู้และความสามารถรวมท้ังมีทักษะ
ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคระบบหายใจได้เป็นอย่างดี
ทางการพยาบาลท่ีมีความรู้และความสามารถรวมท้ังมีทักษะ
ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคระบบหายใจได้เป็นอย่างดี
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44.โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลับ 116,000         วัตถุประสงค์
(sleep technician) สถาบันโรคทรวงอก 1.ได้รับความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการหลับและโรคจากการหลับ
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก เทคนิคในการตรวจการนอนหลับท่ีถูกต้อง
ปีงบประมาณ 2563 2.ได้ปฏิบัติงานในการตรวจการนอนหลับ ติดตามดูแล
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนขณะท าการตรวจ
    ในประเทศ ได้ตามมาตรฐาน
รายรับ 3.ได้ดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคการหลับ และแนะน าการใช้
บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 8 คน เคร่ืองอัดกาศแรงดันบวก (CPAP)
(2 รุ่นๆ ละ 4 คน) 4.สามารถอ่าน และแปลผลการตรวจการนอนหลับข้ันพ้ืนฐาน
ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท ได้อย่างถูกต้อง
(8 คน x 15,000 บาท) เป็นเงิน 120,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
ค่าใช้จ่ายจากเงินค่าลงทะเบียน  - ประเภท ข. จ านวน 8 คน ประกอบด้วย
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2       35       ชม. 600            บาท/คน/รุ่น 42,000            บุคลากรท่ีสนใจพัฒนาตนเองเป็นเจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลับ
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 15 2       4         ชม. 600            บาท/คน/รุ่น/วัน 72,000            จาท้ังหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น พยาบาลประจ าศูนย์
(15 วัน x 4 ชม. x 600 บาท x 2 รุ่น) โรคการนอนหลับ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
3.ค่าจ้างเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 8         ชุด 100            บาท/ชุด 800                การแพทย์ เป็นต้น
(8 ชุด x 100 บาท)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
4.ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเพ่ือด าเนินการสอบ 1,200         บาท 1,200              จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก

 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
ภาคทฏษฎีและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 63 (จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 เดือน)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลับท่ีมีความรู้ความสามารถได้ตาม
มาตรฐาน

45.โครงการอบรม "พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 17,240           วัตถุประสงค์
ทางการพยาบาล" 1.พัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านทักษะ การคิดวิเคราะห์ปัญหา
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก อุปสรรค การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรในเชิงนโยบาย และ
ปีงบประมาณ 2563 กลยุทธ์การขับเคล่ือนนโยบาย
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 2.พัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ภารกิจ
    ในประเทศ ด้านการพยาบาล
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 50           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 3,500              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(35 บาท x 2 ม้ือ x 50 คน)  - ประเภท ข. จ านวน 50 คน ประกอบด้วย
2.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 420                พยาบาลวิชาชีพในระดับผู้บริหาร
(35 บาท x 2 ม้ือ x 6 คน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 720                จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(120 บาท x 1 ม้ือ x 6 คน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

4.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 7         ชม. 600            บาท/ชม./วัน 4,200              จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(7 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) กิจกรรมด าเนินงาน
5.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 7         ชม. 1,200         บาท/ชม./วัน 8,400              1.บรรยายวิชาการ
(7 ชม. x 1,200 บาท x 1 วัน) 2.ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาด าเนินการ
1 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการจัดท าแผน
กลยุทธ์ และสามารถเป็นผู้น าทางการพยาบาลได้

46.โครงการอบรม "การน าเสนอผลงานพัฒนา 15,840           วัตถุประสงค์
คุณภาพและนวัตกรรม" 1.เพ่ือให้บุคลากรในกลุมภารกิจด้านการพยาบาลพัฒนางาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก อย่างต่อเน่ือง
ปีงบประมาณ 2563 2.เพ่ือให้พยาบาลและบุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 มีเวทีน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 150         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 10,500             - ประเภท ข. จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
(150 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 1.พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถาบันโรคทรวงอก 120 คน
2.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 720                2.สหสาขาวิชาชีพ 30 คน
(6 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
3.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 420                จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
4.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 7         ชม. 600            บาท/ชม. 4,200              จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(7 ชม. x 600 บาท) กิจกรรมด าเนินงาน

บรรยายวิชาการ และแสดงผลงาน CQI/นวัตกรรมของปี2562
ระยะเวลาด าเนินการ
1 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกับงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
2.เกิดนวัตกรรมในหน่วยงาน
3.เป็นเวทีในการคัดเลือดผลงาน CQI และนวัตกรรมของ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

47.โครงการอบรม"การปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่" 19,880           วัตถุประสงค์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการพยาบาลเฉพาะทาง
ปีงบประมาณ 2563 โรคหัวใจและทรวงอก
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 2.เพ่ือให้ทราบระบบการท างานภายในสถาบันโรคทรวงอก
    ในประเทศ 3.เพ่ือให้เกิดความรักและผูกพันระหว่างพยาบาลใหม่
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 30           4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 4,200              และองค์กร
(35 บาท x 4 ม้ือ x 30 คน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                 - ประเภท ข. จ านวน 30 คน ประกอบด้วย
(35 บาท x 4 ม้ือ x 6 คน) พยาบาลวิชาชีพจบใหม่
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 1,440               - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(120 บาท x 2 ม้ือ x 6 คน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
4.ค่าอาหารกลางวันพิธีเปิดการอบรม 1 70           120            บาท/คน/วัน 8,400               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(70 คน x 120 บาท x 1 วัน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
5.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้การตกแต่งสถานท่ี 5,000         บาท 5,000              กิจกรรมด าเนินงาน
ฝึกอบรม บรรยายวิชาการ

ระยะเวลาด าเนินการ
2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
มีการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการพยาบาลเฉพาะทาง
โรคหัวใจและทรวงอก

48.โครงการอบรม "การปฏิบัติการพยาบาลท่ี 33,080           วัตถุประสงค์
เป็นเลิศ Best practice" 1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในเร่ืองการปฏิบัติการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก ท่ีเป็นเลิศ Best Practice
ปีงบประมาณ 2563 2.เพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 Best Practice ทางด้านโรคหัวใจและ โรคปอด
    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 40           4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600               - ประเภท ข. จ านวน 40 คน ประกอบด้วย
(35 บาท x 4 ม้ือ x 40 คน) พยาบาลวิชาชีพในกลุ่มภากิจด้านการพยาบาล
2.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(35 บาท x 4 ม้ือ x 6 คน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 1,440               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(120 บาท x 2 ม้ือ x 6 คน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
4.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2 7         ชม. 600            บาท/ชม./วัน 8,400              กิจกรรมด าเนินงาน
(7 ชม. x 600 บาท x 2 วัน) 1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
5.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2 7         ชม. 1,200         บาท/ชม./วัน 16,800            2.ฝึกปฏิบัติ
(7 ชม. x 1,200 บาท x 2 วัน) 3.แลกเปล่ียนเรียนรู้

ระยะเวลาด าเนินการ
2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาล
ท่ีเป็นเลิศ

49.โครงการอบรม "พฤติกรรมบริการพยาบาล 32,720           วัตถุประสงค์
ท่ีเป็นเลิศ" กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พัฒนาสมรรถนะด้านพฤติกรรมบริการท่ีเป็นเลิศ
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202  - ประเภท ข. จ านวน 280 คน (4 รุ่นๆละ 70 คน) 
    ในประเทศ ประกอบด้วย
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 70           4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 9,800              พยาบาลวิชาชีพในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
(35 บาท x 4 ม้ือ x 70 คน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
2.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(35 บาท x 4 ม้ือ x 6 คน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            4         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 2,880              จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(120 บาท x 4 ม้ือ x 6 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
4.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 16       ชม. 600            บาท/ชม. 9,600              1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
(16 ชม. x 600 บาท) 2.ฝึกปฏิบัติ
5.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 8         ชม. 1,200         บาท/ชม. 9,600              ระยะเวลาด าเนินการ
(8 ชม. x 1,200 บาท) จ านวน 4 รุ่นๆ ละ คร่ึงวัน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบริการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ
2.ไม่พบข้อร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมบริการ

50.โครงการอบรม "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับ 22,480           วัตถุประสงค์
ประคอง" กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ แลทัศนคติในการดูแล
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2563 ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 2.เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วย
    ในประเทศ แบบประคับประคองระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
กิจกรรมท่ี 1 3.เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว ได้รับการดูแล
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2 7         ชม. 600            บาท/ชม./วัน 8,400              แบบประคับประคองระหว่างอย่างเป็นองค์รวมท้ังด้านร่างกาย
(7 ชม. x 2 วัน x 600 บาท) จิตใจ สังคม และวิญญาณ อย่างเหมาะสม
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2 2         ชม. 1,200         บาท/วัน/ชม. 4,800              4.เพ่ือเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและ
(2 ชม. x 2 วัน x 1,200 บาท) ระยะท้ายท่ีเป็นรูปธรรมและย่ังยืน
3.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 2 50           2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 7,000              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(50 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน)  - ประเภท ข. จ านวน 50 คน ประกอบด้วย
4.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 2 6            120            บาท/คน/วัน 1,440              บุคลากรทางการแพทย์ท่ีใช้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
(6 คน x 120 บาท x 2 วัน) และผู้สนใจ
5.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 2 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 840                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก

 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
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ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ในการดูผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย
2.ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ

51.โครงการอบรม เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ 274,500         วัตถุประสงค์
การท างานเป็นทีม เพ่ือคุณภาพการบริการท่ีดี เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอย
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก พระยุคลบาทและสามารถน าความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานในการ
ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติตน เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 รวมท้ังเสริมสร้างวินัยและประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบ
    ในประเทศ แห่งจรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100         3         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ 15,000            ในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมี
(100 คน x 50 บาท x 3 ม้ือ) ประสิทธิภาพ รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี
2.ค่าอาหารกลางวัน(100คน x 2ม้ือ x 350บาท) 100         2         ม้ือ 350            บาท/คน/ม้ือ 70,000            งบประมาณ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กร
3.ค่าอาหารเย็น (100 คน x 1 ม้ือ x 350 บาท) 100         1         ม้ือ 350            บาท/คน/ม้ือ 35,000            ในปีงบประมาณถัดไป
4.ค่าเช่าท่ีพักห้องพักคู่ 1 50       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง/คืน 90,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(50 ห้อง x 1 คืน x 1,800 บาท)  - ประเภท ข. จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
5.ค่าเช่ายานพาหนะรถบัส รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุม 2         คัน 28,000       บาท/คัน 56,000            บุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลทุกระดับ
สัมมนา (2 คัน x 28,000 บาท)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
6.ค่าเช่าอุปกรณ์โสตฯ 2 วัน 7,000         บาท 7,000              จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
7.ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500         บาท 1,500               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

ประชุมสัมมนาต่างจังหวัด
กิจกรรมด าเนินงาน
การบรรยายสาธิต แบ่งกลุ่ม ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าการอบรมได้รับความรู้ เข้าใจตนเอง และรู้ใจเพ่ือน
ร่วมงาน
2.ผู้เข้าการอบรมมีทัศนคติท่ีดีในงานบริการ ต่อเพ่ือร่วมงาน
ต่อองค์กรในการท่ีจะช่วยกันพัฒนางานภายในองค์กร
ได้อย่างมีคุณภาพ
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3.ผู้เข้าการอบรมมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการท างานจนกระท่ัง
เกิดความรู้สึกท่ีดีอันน ามาซ่ึงการพัฒนาไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือในงานบริการและงานภายในองค์กร

52.โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพ 22,800           วัตถุประสงค์
งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ" 1.เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและควบคุม
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก การติดเช้ือในโรงพยาบาล
ปีงบประมาณ 2563 2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 3.ผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีสถาบันโรคทรวงอก ไม่มีการติดเช้ือ
    ในประเทศ ในสถาบันโรคทรวงอก
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 130         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 9,100               - ประเภท ข. จ านวน 260 คน ประกอบด้วย
(130 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) กลุ่มท่ี 1 พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีทางการพยาบาลจากภายใน
2.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 720                130 คน
(6 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) กลุ่มท่ี 2 คนงานและพนักงานท าความสะอาด 130 คน
3.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 420                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
4.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ(4ชม. x 600บาท) 4         ชม. 600            บาท/ชม. 2,400               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
5.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 3         ชม. 1,200         บาท/ชม. 3,600              จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
(3 ชม. x 1,200 บาท) กิจกรรมด าเนินงาน

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 16,240            บรรยายวิชาการ
กลุ่มท่ี 2 ระยะเวลาด าเนินการ
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 130         1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 4,550              เดือนพฤษภาคม 63
(130 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) กลุ่มท่ี 1 จ านวน 1 วัน
2.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 210                กลุ่มท่ี 2 จ านวน 1/2 วัน
(6 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
3.ค่าตอบแทนวิทยกรภาครัฐ (3 ชม. x 600 บาท) 3         ชม. 600            บาท/ชม. 1,800              ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 6,560              เพ่ือให้พยาบาลและเจ้าหน้าท่ี ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
และความเข้าใจเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อน ลดการติดเช้ือได้เป็นอย่างดี
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53.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี 178,500         วัตถุประสงค์
ในกลุ่มบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ท่ีสัมผัสเลือด 1.เพ่ือประเมินความเส่ียงของบุคลากรต้ังแต่แรกรับเข้าท างาน
และสารคัดหล่ัง กล่มภารกิจด้านการพยาบาล 2.เพ่ือประเมินระดับภูมิคุ้มกันของบุคลากร หากไม่มี จะให้
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2563 วัคซีนก่อนปฏิบัติงาน และฝึกอบรมให้มีความรู้ ความช านาญ
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 ในการป้องกัน (precaution ประกอบด้วย standard
    ในประเทศ contact droplet และ airborne precaution)
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3.เพ่ือการบริหารจัดการบุคลากร เม่ือสัมผัสโรคหรือป่วย
1.Hepatitis B Virus HB (HBsAg) 150         130            บาท/คน 19,500            ท้ังการรักษา การหยุดงาน เพ่ือให้สุขภาพดีและไม่แพร่เช้ือต่อ
2.Hepatitis B Virus HB (HBsAb) 150         150            บาท/คน 22,500            จากการท างาน
3.Hepatitis B Virus HB (HBsAg) 150         130            บาท/คน 19,500            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)

รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังก่อนและหลัง 61,500             - ประเภท ข. จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
ได้รับวัคซีน บุคลากรเข้าใหม่ประจ าปีท่ีต้องสัมผัสเลือด ส่วนประกอบ
ค่าวัคคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบปี ของเลือดและสารคัดหล่ัง
4. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 150         780            บาท/คน 117,000           - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ส ารวจบุคลากรเข้าใหม่ทุกปี
2.แยกบุคลากรตามความเส่ียงของงานต้ังแต่จะรับเข้าท างาน
โดยจ าแนกบุคลากรเป็น
2.1ผู้สัมผัส expose กับผู้ป่วย
2.2ผู้สัมผัสกับเลือด สารคัดหล่ังของผู้ป่วย
2.3ผู้ท่ีไม่สัมผัสกับข้อ 1.1 และ 1.2
ระยะเวลาด าเนินการ
1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63 และจัดท าแผนเป็นโครงการ
ต่อเน่ืองทุกปี
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.บุคลากรท่ีมีความเส่ียงท่ีสัมผัสเลือด ส่วนประกอบของเลือด
และสารคัดหล่ัง ได้รับการประเมินสุขภาพและได้รับการอบรม
ให้ความรู้ในการป้องกัน (precaution) ประกอบด้วย
standard contact droplet และ  airborne precaution)
100 เปอร์เซ็นต์
2.บุคลากรท่ีไม่มีภูมิคุ้มกันหรือภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการ
ป้องกันโรคจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามมาตรฐานและ
มีการตรวจหาระดับภูมิหลังให้วัคซีนครบตามโปรแกรม
100 เปอร์เซ็นต์
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรสถาบันโรคทรวงอกลุ่มเส่ียงสัมผัสเลือด
ส่วนประกอบของเลือด และสารคัดหล่ัง ได้รับการประเมิน
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สุขภาพและได้รับการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
(precaution) ประกอบด้วย standard contact droplet
และ airborne precaution) 100 เปอร์เซ็นต์
2.บุคลากรสถาบันโรคทรวงอกกลุ่มเส่ียงสัมผัสเลือด
ส่วนประกอบของเลือด และสารคัดหล่ัง ได้รับการเจาะหา
ระดับภูมิคุ้มกันและกรณีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค
จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนจ านวน 3 โด๊ส (0, 1, 6 เดือน)
และภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 โด๊ส ต้องได้รับการ
เจาะเลือดเพ่ือดูระดับภูมิคุ้มกันโรคภายใน 1-2 เดือน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

54.โครงการอบรม "การจัดการความรู้ 154,780         วัตถุประสงค์
การพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก" 1.เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชมนักปฏิบัติการ (CoPs)
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก เฉพาะทางเพ่ือจัดท าและทบทวนมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย
ปีงบประมาณ 2563 โรคหัวใจและทรวงอกจากผู้เข้าอบรม
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 2.ด าเนินการรวบรวมความรู้จากผู้เข้าอบรม เพ่ือจัดพิมพ์เป็น
    ในประเทศ เอกสารทางวิชาการพยาบาล
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 20       ชม. 600            บาท/ชม. 12,000            3.เผยแพร่มาตรฐานการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
(600 บาท x 20 ชม.) แก่บุคลากรทางการพยาบาลท่ัวประเทศ
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 20       ชม. 1,200         บาท/ชม. 24,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(1,200 บาท x 20 ชม.)  - ประเภท ข. จ านวน 200 คน ประกอบด้วย
3.ค่าอาหารว่าง (200 คน x 35 บาท x 12 ม้ือ) 200         12       ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 84,000            พยาบาลวิชาชีพ
4.ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 120 บาท 12          12       ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 17,280             - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
x 12 ม้ือ) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
5.ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 17,500       บาท 17,500             - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
หน่วยงานต่างๆ ท่ีดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และทรวงอก
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ตุคลาคม 62 - 30 กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ ทางการพยาบาล
เฉพาะทางเพ่ือค้นหาหัวข้อความรู้ในประเด็นมาตรฐานการดูแล
2.ได้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
และทรวงอก
3.ผู้ป่วยโรคหัวใจ และทรวงอก ได้รับการดูแลจากพยาบาล
เฉพาะทางท่ีมีศักยภาพ มีมาตรฐาน และประกันคุณภาพบริการ
พยาบาลได้
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55.โครงการ "เครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ สถาบัน 160,300         วัตถุประสงค์
โรคทรวงอก" กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1.ด าเนินกิจกรรม ของเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ ของสถาบัน
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรคทรวงอก อย่างต่อเน่ือง
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 2.กลุ่มผู้ป่วยมีกิจกรรมร่วมกัน ในการพบปะสังสรรค์ ให้การ
    ในประเทศ ช่วยเหลือ ซ่ึงกันและกันท้ังด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
 - ค่าอาหารว่าง (100คน x 35บาท x 12คร้ัง) 100                12       คร้ัง 35             บาท/คน/คร้ัง 42,000            และอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจ และลดความวิตกกังวล
 - ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 120 บาท 100                6         คร้ัง 120            บาท/คน/คร้ัง 72,000            ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน
x 6 คร้ัง) 3.ท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ เช่น ให้ความรู้แก่
 - เหมาจ่ายค่าเช่ารถรวมน้ ามัน 5 3,500         บาท/วัน 17,500            ประชาชน หรือกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันในเร่ืองโรคหัวใจและการ
(3,500 บาท x 5 วัน) ป้องกันโรคหัวใจ
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2       12       คร้ัง 600            บาท/คน/คร้ัง 14,400            4.การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับสถาบันในการด าเนิน
(12 คร้ัง x 2 คน x 600 บาท) กิจกรรมต่างๆ
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2       6         คร้ัง 1,200         บาท/คน/คร้ัง 14,400            5.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ
(6 คร้ัง x 2 คน x 1,200 บาท) ในการให้ความรู้ และเป็นพ่ีเล้ียงในชุมชนท่ีมีผู้ป่วยของ

สถาบันโรคทรวงอก
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท บุคคลภายนอก จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
ผู้ป่วยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
1.สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
2.ภายนอกสถาบัน บริเวณจังหวัดนนทบุรี และเขตปริมณฑล
และจังหวัดใกล้เคียง
กิจกรรมด าเนินงาน
1.การร่วมท ากิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ
สถาบันโรคทรวงอกในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
2.ประชุมวิชาการ เพ่ือให้ความรู้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย
โรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก โดยผู้เช่ียวชาญของสถาบัน
โรคทรวงอก
3.การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนท่ีมีผู้ป่วยของสถาบัน
โรคทรวงอกเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ตุคลาคม 62 - 30 กันยายน 63
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ด าเนินกิจกรรม ของเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ ของสถาบัน
โรคทรวงอก อย่างต่อเน่ือง
2.ผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย
โรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก
3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาระบบการบริการของสถาบันโรคทรวงอก
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4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 4,041,510       
4.1กลุ่มงานวิจัยและเทคโนโลยี 257,260         
4.1.1ศูนย์วิจัยทางคลินิก 257,260         
56.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน 257,260         วัตถุประสงค์
งานวิจัย  ปีงบประมาณ 2563 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเขียนข้อเสนอ
:งานวิจัยทางคลิก 30044 โครงการวิจัยท่ีดีและสามารถเขียนเพ่ือขอทุนวิจัยจากเงิน
    ในประเทศ บ ารุงของสถาบันโรคทรวงอก เงินประจ าปีงบประมาณ (วช.)
1.ค่าตอบแทนวิทยากร และจากแหล่งเงินทุนอ่ืน
 - วิทยากรบรรยาย ภาครัฐ (90 ชม.x600 บาท) 90       ชม. 600            บาท/ชม. 54,000            2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 - วิทยากรบรรยาย ภาคเอกชน 24       ชม. 1,200         บาท/ชม. 28,800            เบ้ืองต้นด้วยการใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
(24 ชม. x 1,200 บาท) 3.ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนน ามาวิเคราะห์
2.ค่าจ้างเหมาฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการวิจัย 66,000       บาท 66,000            ทางสถิติได้
ทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยท่ีดี 4.ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการค านวณขนาดตัวอย่าง
(Good Clinical Practice : GCP) และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 5.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการประเมินเทคโนโลยี
 - ค่าอาหารกลางวันวิทยากร และคณะท างาน 9,360         บาท 9,360              ทางการแพทย์ (Technology Assessment) และการประเมิน
(6 คน x 120 บาท x 13 วัน) ความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health
คร้ังท่ี 1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600              Economic Evaluation)
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) 6.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในบทบาท หน้าท่ี
คร้ังท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600              ความรับผิดชอบของนักวิจัย และการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) ท่ีดี (Good Clinical Practice : GCP) ในการทดลองทาง
คร้ังท่ี 3 การจัดการข้อมูลงานวิจัยเบ้ืองต้น 40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600              คลินิก
(Data Management) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท)  - ประเภท ข. จ านวน 120 คน ประกอบด้วย
คร้ังท่ี 4 การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและการ 40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600              บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก
สุ่มตัวอย่างในการวิจัย  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
คร้ังท่ี 5 การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,800               - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
และการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
และสาธารณสุข (40 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) กิจกรรมด าเนินงาน
คร้ังท่ี 6 แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน 40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600              1.การบรรยาย
การปฏิบัติการวิจัยท่ีดี (Good Clinical 2.การฝึกปฏิบัติ
Practice : GCP) (40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) ระยะเวลาด าเนินการ
คร้ังท่ี 7 คลินิกการให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย 40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600              เร่ิมโครงการ ตุลาคม 62 - กันยายน 63 (การบรรยาย 13 วัน)
 (40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
4.ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 6 40          100            บาท/คน/คร้ัง 24,000            1.จากแบบสอบถามการอบรม
(40 คน x 6 คร้ัง x 100 บาท) 2.จากการสังเกตขณะท าการอบรม
5.ค่าเดินทางวิทยากร 3.การติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเข้าอบรม
 - ค่ารถรับจ้าง (ไป-กลับ) 12,000       บาท 12,000            4.คุณภาพและจ านวนงานวิจัยท่ีเกิดข้ึน
 - ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน (ไป-กลับ) 18,000       บาท 18,000            5.การน าเสนอผลงาน
6.ค่าท่ีพักวิทยากร (2 คน x 3 คืน x 1,450 บาท) 2       3         คืน 1,450         บาท/คน/คืน 8,700              ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
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1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ได้อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์และ
แปลผลทางสถิติได้
4.จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลงวารสาร
เพ่ือเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและนอกสถาบัน
5.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค านาญขนาดตัวอย่างสุ่มตัวอย่าง
ได้อย่างเหมาะสม
6.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์และการประเมินความคุ้มค่า
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง

4.1.2งานประเมินเทคโนโลยี

4.2 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 2,976,350       
4.2.1งานสุขศึกษา
4.2.2งานเวชนิทัศน์
4.2.3งานประชาสัมพันธ์ 2,928,800       
57.โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านโรคปอดโรคหัวใจ 1,290,000       กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
และหลอดเลือดผ่านส่ือ  - ประเภท บุคคลภายนอก  ประกอบด้วย
:งานประชาสัมพันธ์ 30156  - ประชาชาชนท่ัวไป
    ในประเทศ  - บุคลากรสาธารณสุข
1.ผลิตส่ือด้านโรคปอดและโรคหัวใจและ  - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หลอดเลือด  - บุคลากรภาครัฐและเอกชน
 - คู่มือ (1 เร่ือง x 40 บาท x 5,000 เล่ม) 1 5,000   เล่ม 40             บาท/เร่ือง/เล่ม 200,000          ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - เอกสารแผ่นพับ (8 เร่ือง x 3 บาท 8 10,000 ฉบับ 3               บาท/เร่ือง/ฉบับ 240,000          1.ประชาชนเกิดความต่ืนตัวในเร่ืองโรคปอดและหลอดเลือด
x10,000 ฉบับ) เกิดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
 - ชุดบอร์ดนิทรรศการความรู้ 100,000      บาท 100,000          2.บุคลากรเห็นความส าคัญในการป้องกันและรักษาโรค
2.ผลิต DVD 750,000      บาท 750,000          เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง

3.เป็นสถาบันต้นแบบในเร่ืองการด าเนินการเก่ียวกับการ
รณรงค์โรคหัวใจและปอด
4.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคหัวใจและปอด
ได้อย่างถูกต้องและมีพฤติกรรมสนับสนุนการป้องกันโรค
ของตนเองและครอบครัว
5.ประชาชนรู้ช่องทางการเข้ารับบริการเก่ียวกับสุขภาพ
ด้านโรคหัวใจและปอดได้อย่างถูกต้อง
6.ประชาชนต่ืนตัวตระหนักภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจ
หันมาใส่ใจสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดมากข้ึน
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58.โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร" 938,800         วัตถุประสงค์
:งานประชาสัมพันธ์ 30156 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้
    ในประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว และ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะท างานเพ่ือ ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การจัดกิจกรรม ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 2.ให้บริการคัดกรองภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (6,000 บาท x 1คน 3           คร้ัง 1       6,000         บาท/คน/คร้ัง 18,000            หลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เด่ียว แบบเข้าถึงประชาชน
x 3 คร้ัง) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าท่ีพัก (900 บาท x 11 คน x 2 คืน 3           คร้ัง 11     2         คืน 900            บาท/คน/คร้ัง/คืน 59,400             - ประเภท บุคลากรภายนอก ประกอบด้วย
x 3 คร้ัง)  - ประชาชาท่ัวไป
 - ค่าเบ้ียเล้ียงส าหรับคณะท างาน 10 11     240            บาท/คน/วัน 26,400             - กลุ่มเส่ียง
(240 บาท x 11 คน x 10 วัน)  - แกนน าชุมชน เช่น อสม.
 - ค่าจ้างเหมายานพาหนะ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10 5,000         บาท/วัน 50,000             - บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในการสัญจรไป-กลับ แต่ละจังหวัดท่ัวประเทศ  - องค์กรปกครองท้องถ่ิน
(5,000 บาท x 10 วัน)  - นักเรียน/นักศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - ค่าอุปกรณ์สาธิตและแสดงตัวอย่าง 100,000      บาท 100,000          1.คัดกรองภาวะเส่ียงบุคลากรต่อการเกิดโรคหัวใจและ
 - ค่าเอกสารแผ่นพับ (10 เร่ือง x 3 บาท 10 10,000 ฉบับ 3               บาท/เร่ือง/ฉบับ 300,000          หลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
x 10,000 ฉบับ) 2.ประชาชนต่ืนตัว เกิดจากการเรียนรู้อย่างถูกต้อง หันมา
 - ค่าจ้างเหมากตกแต่งเวทีสถานท่ีจัดกิจกรรม 5,000         บาท 5,000              ใส่ใจดูแลสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดมากข้ึน
3.ค่าผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี 380,000      บาท 380,000          3.ได้พันธมิตรต่างสถาบันในการสร้างความร่วมมือกับรณรงค์

โรคหัวใจและหลอดเลือด
4.เป็นสถาบันน าร่องในการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้านโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
5.เครือข่ายแกนน าชุมชน/อสม. ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนรักษ์
หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร" เกิดทักษะความสามารถคัดกรอง
ภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดข้ันพ้ืนฐานได้
6.เพ่ิมเครือข่าย/ชุมชน ต้นแบบโรคหัวใจและหลอดเลือด
ได้ครอบคลุมท่ัวประเทศ
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59.โครงการรณรงค์/กิจกรรมพิเศษ 700,000      บาท 700,000         กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
:งานประชาสัมพันธ์ 30156  - ประเภท  ประกอบด้วย
    ในประเทศ  - บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก

 - ประชาชนท่ัวไป
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและประชาชสเกิดการต่ืนตัว
มาใส่ใจดูแลสุขภาพด้านโรคหัวใจและปอดมากข้ึน
2.บุคลากรและประชาชนเห็นความส าคัญในการควบคุม
ป้องกันและรักษาโรคหัวใจและปอด
3.บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคหัวใจ
และปอดได้อย่างถูกต้องและมีพฤติกรรมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคของตนเองและครอบครัว
4.บุคลากรและประชาชนรู้ช่องทางการเข้ารับบริการ
เก่ียวกับสุขภาพด้านโรคหัวใจและปอดได้อย่างถูกต้อง
5.บุคลากรและประชาชนต่ืนตัวตระหนักภาวะเส่ียงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและปอดหันมาใส่ใจสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและปอด
มากข้ึน

4.2.4งานส่งเสริมสุขภาพ 47,550           
60.โครงการเชิงปฏิบัติการ "Healthy and 32,960           วัตถุประสงค์
Happy workplace ปี 3" ประจ าปี 2563 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจเร่ือง กิจกรรม
:งานส่งเสริมสุขภาพ 30063 ทางกาย การเคล่ือนไหวออกแรง ออกก าลังกาย และตระหนัก
    ในประเทศ ถึงปัจจัยด้านสุขภาพอ่ืนๆ เช่น การรับประทานอาหาร
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (5ชม. x 600บาท) 5         ชม. 600            บาท/ชม. 3,000              การบริหารจัดการความเครียด การผักผ่อน เป็นต้น และเพ่ือ
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ ร่วมอภิปราย 4         ชม. 600            บาท/ชม. 2,400              ฝึกปฏิบัติการท ากิจกรรมทางกายการเคล่ือนไหวออกแรง
(4 ชม. x 600 บาท) ออกก าลังกาย ในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือน ามา
 - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 100         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 7,000              ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับตนเอง
(35 บาท x 100 คน x 2 ม้ือ) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าอาหารว่างคณะท างาน 8       2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 560                 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
(35 บาท x 8 คน x 2 ม้ือ) บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ทุกหน่วยงาน
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 20,000       บาท 20,000             - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.เขียนและแผนปฏิบัติงาน โครงการเชิงปฏิบัติการ "Healthy
and Happy workplace ปี 3" ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน
2.เสนอโครงการเชิงปฏิบัติการ "Healthy and Happy
workplace ปี 3" เข้าแผนเงินบ ารุง สถาบันโรคทรวงอก
ปี 2563
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ ติดป้ายประกาศตามจุดส าคัญ
เสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานภายในและ
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รวม จ านวน
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นับ

 อัตรา
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นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

รวบรวมรายช่ือผู้เข้าอบรม ขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน
เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด
4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมทางกายและสุขภาพ
แบบองค์รวม อย่างน้อย 1 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ณ ห้องประชุมสถาบันโรคทรวงอก (ตามความเหมาะสม)
5.ติดตามผลการด าเนินโครงการด้วยแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม และการติดตามตรวจประเมินสุขภาพ
เบ้ืองต้นตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่เดือน 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ เร่ืองกิจกรรมทางกาย
การเคล่ือนไหวออกแรง ออกก าลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และสม่ าเสมอต่อเน่ือง
2.บุคลากรเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สร้างแรงกระตุ้น
เตือนให้ลดปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคท่ีเกิดจากการขาด
กิจกรรมทางกายหรือกิจกรรมทางกายน้อย
3.บุคลากรเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงาน และความ
สามัคคีภายในองค์กรอย่างย่ังยืน
4.สร้างความผ่อนคลายลดภาวะเครียดจากการปฏิบัติงาน
ส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและทางจิตใจ มีสุขภาพดีอย่าง
องค์รวม

61.โครงการเชิงปฏิบัติการ "CCIT ลดพุง ลดเส่ียง 12,590           วัตถุประสงค์
เล่ียงโรค" รุ่นท่ี 2 ประจ าปี 2563 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (กลุ่มเส่ียง)
:งานส่งเสริมสุขภาพ 30063 ได้เพ่ิมการท ากิจกรรมทางกาย การออกก าลังกายท่ีถูกต้อง
    ในประเทศ เหมาะสมกับตนเอง
 - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมฯ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 30           1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,050              2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (กลุ่มเส่ียง) สามารถควบคุม ลดค่าดัชนี
(35 บาท x 30 คน x 1 ม้ือ) มวลกายและลดระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันส่วนเกินใต้ผิวหนังของ
 - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมฯ หลังเสร็จโครงการฯ 30           1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,050              ตนเองให้เข้าใกล้เกณฑ์มาตรฐานตามเป้าหมายท่ีก าหนด
(35 บาท x 30 คน x 1 ม้ือ) 3.เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการรับรู้ประโยชน์ของการมีกิจกรรม
 - ค่าอาหารว่างคณะท างาน 7       2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 490                ทางกาย รวมท้ังสามารถเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตนเอง
(35 บาท x 7 คน x 2 ม้ือ) และผู้เข้าร่วมโครงการฯ (กลุ่มเส่ียง) น าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติ
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 10,000       บาท 10,000            ด้วยตนเองหลังจากจบโครงการฯ ได้

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน ประกอบด้วย
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
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หน่วยนับ
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งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

กิจกรรมด าเนินงาน
1.เขียน และวางแผนงานโครงการเชิงปฏิบัติการ "CCIT ลดพุง
ลดเส่ียง เล่ียงโรค" รุ่นท่ี 2 ประจ าปี 2563 ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับข้ัน
2.เสนอโครงการเชิงปฏิบัติการ "CCIT ลดพุง ลดเส่ียง เล่ียงโรค"
รุ่นท่ี 2 ประจ าปี 2563 เข้าแผนเงินบ ารุงสถาบันโรคทรวงอก
ประจ าปีงบประมาณ 2563
3.เม่ือได้รับอนุมัติแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ เร่ิมประชา-
สัมพันธ์โครงการ ติดป้ายประกาศตามจุดส าคัญ เสียงตามสาย
และประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานภายใน
4.การวิเคราะห์สุขภาพเบ้ืองต้นจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ร่วมกับงานอาชีวอนามัย และกรณีบางรายท่ีต้องให้แพทย์
อนุญาตก่อนออกก าลังกาย เพ่ือคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ี
ก าหนดไว้
5.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนการ
เข้ารับการออกก าลังกายตามโปรแกรมของนักวิทยาศาสตร์
การกีฬา รวมท้ังให้ความรู้วิธีปฏิบัติตนระหว่างเข้าร่วมโครงการ
ด้านโภชนาการ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
6.จัดกิจกรรมออกก าลังกาย ตามโปรแกรมของแต่ละบุคคล
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 20.00 น. (ยกเว้นช่วง
12.00-13.00 น.) ณ ศูนย์ออกก าลังกาย สถาบันโรคทรวงอก
ร่วมกับการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการจาก นักโภชนาการ
สถาบันโรคทรวงอก
7.ติดตามผลการด าเนินโครงการ โดยการวิเคราะห์สุขภาพ
เบ้ืองต้นจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาตามระยะเวลาท่ีก าหนด
(ทุกๆ 2 สัปดาห์) ตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
8.สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ ประเมินผลสุขภาพและจัด
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ
และบุคลากรท่ีสนใจ
9.ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจาก
เสร็จโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคร้ังต่อไป
ระยะเวลาด าเนินการ
 - 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63
 - ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 20.00 น.
(ยกเว้นช่วง 12.00 - 13.00 น.)
 - สถานท่ี ศูนย์ออกก าลังกาย สถาบันโรคทรวงอก และ
ห้องประชุม สถาบันโรคทรวงอก (ตามความเหมาะสม)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ มีผลของระดับค่า BMI ลดลง
มากกว่าหรือเท่ากับ 5% ของค่า BMI ก่อนเข้าร่วมโครงการ
2.บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ มีผลของระดับเปอร์เซ็นต์ไขมัน
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ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

ส่วนเกินใต้ผิวหนัง ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 10% ของระดับ
เปอร์เซ็นต์ไขมันส่วนเกินใต้ผิวหนังก่อนเข้าร่วมโครงการ
3.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากเสร็จส้ิน
โครงการ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรกลุ่มเส่ียง ได้รับการสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย
เพ่ิมมากข้ึน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.ลดปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรค NCDs และลดภาวะเส่ือมถอย
ของสมรรถภาพทางกาย
3.บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับรู้ประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกาย
ท่ีเหมาะสม และสามารถน าวิธีการออกก าลังกาย รวมท้ังการ
ปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเน่ือง
4.สร้างความผ่อนคลาย ช่วยลดภาวะเครียดจากการปฏิบัติงาน
ส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและทางจิตใจ สร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างบุคลากรและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

62.โครงการเชิงปฏิบัติการ สรอ.ร่วมใจ Exercise 2,000            วัตถุประสงค์
บ่ายสามโมง Season 4 ประจ าปี 2563 เพ่ือส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกายท่ีถูกต้อง
:งานส่งเสริมสุขภาพ 30063 เหมาะสม ช่วยลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
    ในประเทศ (NCDs) ลดภาวะความเครียด และสร้างแรงกระตุ้นในการรับรู้
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 2,000         บาท 2,000              ประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเน่ืองและ

สม่ าเสมอ รวมท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี
ภายในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน คน ประกอบด้วย
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก และประชาชนท่ีสนใจ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.เขียน และวางแผนงาน โครงการเชิงปฏิบัติการ "สรอ.ร่วมใจ
Exercise บ่ายสามโมง Season 4" ประจ าปี 2563
2.เสนอโครงการเชิงปฏิบัติการ "สรอ. ร่วมใจ Exercise
Season 4" ประจ าปี 2563 ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน
3.เสนอโครงการเชิงปฏิบัติการ "สรอ. ร่วมใจ Exercise
บ่ายสามโมง Season 4" ประจ าปี 2563 เข้าแผนเงินบ ารุง
สถาบันโรคทรวงอก ประจ าปีงบประมาณ 2563
4.เม่ือได้รับอนุมัติ ประชาสัมพันธ์โครงการ ติดป้ายประกาศ
ตามจุดส าคัญ เสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน
ภายใน
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รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

5.จัดกิจกรรมออกก าลังกายแบบกลุ่ม (เต้นแอโรบิก, Body
Weight, การยืดเหยียดกล้ามเน้ือ, กีฬาแบดมินตัน) ทุกวันพุธ
ของสัปดาห์ เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ออกก าลังกาย
อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สถาบันโรคทรวงอก หรือหน่วยงาน
ภายในสถาบันโรคทรวงอก (ตามความเหมาะสม)
6.ติดตามผลการด าเนินโครงการโดยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการตรวจประเมินสุขภาพ
เบ้ืองต้น
ระยะเวลาด าเนินการ
 - 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63
 - ทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ เวลา 15.00 - 16.00 น.
 - สถานท่ี ศูนย์ออกก าลังกาย อาคารกีฬาอเนกประสงค์
และหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอก
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรได้รับการสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย
เพ่ิมมากข้ึน และอย่างต่อเน่ือง
2.ลดปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคท่ีเกิดจากการขาดกิจกรรม
ทางกายหรือกิจกรรมทางกายน้อย
3.บุคลากรได้รับรู้ประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกาย
เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและความสามัคคีภายในองค์กรอย่าง
ย่ังยืน
4.สร้างความผ่อนคลาย ลดภาวะเครียดจากการปฏิบัติงาน
ส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและทางจิตใจ มีสุขภาพดีอย่าง
องค์รวม

4.3กลุ่มงานงานพัฒนาคุณภาพ 807,900         
65.โครงการ "การเย่ียมตรวจแบบกัลยาณมิตร" 44,000           วัตถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.เพ่ือให้ผู้เย่ียมส ารวจภายใน มีความเข้าใจในระบบการ
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 2.เพ่ือให้ผู้เย่ียมส ารวจภายใน ทราบข้ันตอนและด าเนินการ
    ในประเทศ ตรวจเย่ียมแบบกัลยาณมิตร แก่หน่วยงานทุกหน่วยงานภายใน
1.ค่าอาหารว่าง สถาบันโรคทรวงอก
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (2 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 2 100         2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 14,000            3.หน่วยงานทุกหน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา
x 100 คน) และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง
2.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 10,000       บาท 10,000            4.การจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหน่วยงาน
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 20,000       บาท 20,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการการเย่ียมส ารวจภายใน ของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
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ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

กิจกรรมด าเนินงาน
1.ประชุมช้ีแจง และวางแผนการด าเนินงาน
2.การเย่ียมส ารวจภายในสถาบันโรคทรวงอก
3.สรุปผลการเย่ียมส ารวจภายในประจ าปี
ระยะเวลาด าเนินการ
วันท่ี 1 มกราคม - 30 กันยายน 63 (จ านวน 2 วัน)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เย่ียมส ารวจภายในของสถาบันโรคทรวงอก (Internal
Surveryor) มีความเข้าใจในระบบการตรวจสอบตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ทราบข้ันตอนและ
ด าเนินการตรวจเย่ียมหน่วยงานทุกหน่วยงานของสถาบัน
โรคทรวงอก ได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด หน่วยงานทุกหน่วย
ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน และมี
การรายงานผลสรุปการเย่ียมส ารวจ

66.โครงการ "การจัดการความรู้เฉพาะทางด้าน 126,000         วัตถุประสงค์
โรคหัวใจและทรวงอก" สถาบันโรคทรวงอก 1.มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดพ้ืนฐาน ประโยชน์ของ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน และน ามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติ
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 2.มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดพ้ืนฐาน ประโยชน์ของการเขียน
    ในประเทศ Service Profile ระดับหน่วยงาน
1.ค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ภาคเอกชน (2 วัน วันละ 2 คน x 7 ชม. 2 2       7         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 33,600             - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
ชม.ละ 1,200 บาท) ระดับหัวหน้างาน ทีมคณะกรรมการคุณภาพและผู้รับผิดชอบ
2.ค่าอาหารว่าง ของสถาบันโรคทรวงอก
 - วิทยากร (2 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 2 2       2         ม้ือ 35             บาท/วัน/คน/ม้ือ 280                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
2 คน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (2 วัน x 2 ม้ือๆละ 35 บาท 2 150         2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 21,000            จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
x 150 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
3.ค่าอาหารกลางวัน 1.บรรยาย อภิปราย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
 - วิทยากร (2 วัน x วันละ 120 บาท x 2 คน) 2 2       120            บาท/คน/วัน 480                2.จัดกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ
 - คณะท างาน (2 วัน x วันละ 120 บาท x 2 5       120            บาท/คน/วัน 1,200              ระยะเวลาด าเนินการ
5 คน) วันท่ี 1 มีนาคม - 30 กันยายน 63 (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 1วัน)
4.ค่าอุปกรณ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
 - ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 19,640       บาท 19,640            ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 20,000       บาท 20,000            1.หัวหน้าหน่วยงาน ทีมพัฒนาคุณภาพและผู้รับผิดชอบ
6.ค่าเดินทางวิทยากร ของสถาบันโรคทรวงอก มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (5,000 บาท x 2 คน x 2 วัน) 2 2       5,000         บาท/คน/วัน 20,000            ประโยชน์ของมาตรฐาน และน ามาตรฐานโรงพยาบาลและ
 - ค่าท่ีพัก (1,450 บาท x 2 คน x 2 วัน) 2 2       1,450         บาท/คน/วัน 5,800              บริการสุขภาพสู่การปฏิบัติงานจริง
 - ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 2 2       1,000         บาท/คน/วัน 4,000              2.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดพ้ืนฐาน ประโยชน์
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(1,000 บาท x 2 คน x 2 วัน) ของการเขียน Service Profile ระดับหน่วยงาน

67.โครงการ "มหกรรมคุณภาพ (CCIT QUALITY 110,600         วัตถุประสงค์
FAIR)" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันโรคทรวงอก
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 2.เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานนวัตกรรม และแลกเปล่ียน
    ในประเทศ เรียนรู้ประสบการณ์ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
กิจกรรมท่ี 1 3.เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมของสถาบัน
1.ค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ภาคเอกชน (1 วันๆ ละ 2 คน x 7 ชม.ๆ ละ 1 2       7         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 16,800             - ประเภท ข.  จ านวน 400 คน ประกอบด้วย
1,200 บาท) กิจกรรมท่ี 1 บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก 150 คน
2.ค่าอาหารว่าง กิจกรรมท่ี 2 บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก 250 คน
 - วิทยากร (1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 1 2       2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 140                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
2 คน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 1 150         2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 10,500            จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
x 150 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
3.ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมท่ี 1
 - วิทยากร (1 วัน x วันละ 120 บาท x 2 คน) 1 2       120            บาท/คน/วัน 240                1.วิทยากรบรรยาย อภิปราย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
 - คณะท างาน (1 วัน x วันละ 120 บาท 1 5       120            บาท/คน/วัน 600                2.จัดกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ
x 5 คน) ระยะเวลาด าเนินการ
4.ค่าอุปกรณ์ วันท่ี 1 มีนาคม - 30 กันยายน 63 (จ านวน 2 วัน)
 - ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 10,120       บาท 10,120            ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 10,000       บาท 10,000            ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
6.ค่าเดินทางวิทยากร (เบิกตามระเบียบ 1.บุคลากรในสถาบันเข้าใจแนวคิด และวิธีการด าเนิน
กระทรวงการคลัง) กิจกรรมคุณภาพในหน่วยงานตนเอง และน าไปพัฒนาคุณภาพ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (5,000 บาท x 2 คน 1 2       5,000         บาท/คน/วัน 10,000            การท างานของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง
x 1 วัน) 2.หน่วยงานต่างๆ น าผลการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม
 - ค่ายานพาหนะของวิทยากร (ค่ายานพาหนะ 1 2       1,500         บาท/คน/วัน 3,000              และผลงานการจัดการความรู้ มาพัฒนาคุณภาพการบริการ
รับจ้างหรือเงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ ของหน่วยงานและสถาบันโรคทรวงอก ให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนตัว) (1,500 บาท x 2 คน x 1 วัน) อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
7.ค่าท่ีพักวิทยากร (1,450 บาท x 2 คน x 1 วัน) 1 2       1,450         บาท/คน/วัน 2,900              

รวมเป็นเงิน 64,300            

กิจกรรมท่ี 2
1.ค่าอาหารว่าง
 - วิทยากรภายในสถาบัน 1 16     2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 1,120              
(1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 16 คน)
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 1 250         2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 17,500            
x 250 คน)
2.ค่าอาหารกลางวัน
 - วิทยากรภายในสถาบัน 1 16     120            บาท/คน/ม้ือ 1,920              
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  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

(1 วัน x วันละ 120 บาท x 16 คน)
 - คณะท างาน (1 วัน x วันละ 120 บาท 1 5       120            บาท/คน/ม้ือ 600                
x 5 คน)
3.ค่าอุปกรณ์
 - ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 15,000       บาท 15,000            
4.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 10,160       บาท 10,160            

รวมเป็นเงิน 46,300            

68.โครงการ "ประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพ 228,600         วัตถุประสงค์
หน่วยงาน" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.เพ่ือติดตามผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันโรคทรวงอก
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 อย่างต่อเน่ือง
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 2.เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่าง
    ในประเทศ ผู้บริหารภายในสถาบัน
กิจกรรมท่ี 1 คณะกรรมการบริหารสถาบัน 3.เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
โรคทรวงอก (Quality Round, Risk Round, จากพ่ีสู่น้อง
ทบทวนเวชระเบียน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าอาหารว่าง (35 คน x 48 ม้ือๆ ละ 30บาท) 35           48       ม้ือ 30             บาท/คน/ม้ือ 50,400             - ประเภท ข.  จ านวน 415 คน ประกอบด้วย

รวมเป็นเงิน 50,400            1.คณะกรรมการบริหารสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 35 คน

กิจกรรมท่ี 2 กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและ 2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ จ านวน 60 คน
การแพทย์ 3.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ จ านวน 60 คน
1.ค่าอาหารว่าง (60 คน x 48 ม้ือๆ ละ 30บาท) 60           24       ม้ือ 30             บาท/คน/ม้ือ 43,200            4.กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล จ านวน 60 คน

รวมเป็นเงิน 43,200            5.กลุ่มภารกิจท้ัง 4 กลุ่มภารกิจ จ านวน 200 คน

กิจกรรมท่ี 3 กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
1.ค่าอาหารว่าง (60 คน x 24 ม้ือๆ ละ 30บาท) 60           24       ม้ือ 30             บาท/คน/ม้ือ 43,200             - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

รวมเป็นเงิน 43,200            จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก

กิจกรรมท่ี 4 กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล กิจกรรมด าเนินงาน
1.ค่าอาหารว่าง (60 คน x 24 ม้ือๆ ละ 30บาท) 60           24       ม้ือ 30             บาท/คน/ม้ือ 43,200            กิจกรรมท่ี 1 คณะกรรมการบริหารสถาบันโรคทรวงอก

รวมเป็นเงิน 43,200            (Quality Round, Risk Round, ทบทวนเวชระเบียน)

กิจกรรมท่ี 5 การถ่ายทอดเทคนิคการท างาน  - ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาองค์กร ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพจากพ่ีสู่น้อง แผนงาน ท้ังในระดับกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน
1.ค่าอาหารว่าง (200 คน x 3 ม้ือๆ ละ 35บาท) 200         3         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 21,000             - ผู้บริหารให้นโยบายในการน าแผนท่ีก าหนดลงสู่การปฏิบัติ
2.ค่าอุปกรณ์  - ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ศึกษาปัญหา แลอุปสรรค
 - ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 15,600       บาท 15,600            ของหน่วยงานภายในโรคสถาบันทรวงอก โดยคณะผู้บริหาร
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 12,000       บาท 12,000            และผู้ปฏิบัติลงพ้ืนท่ี และประชุมสรุปผลการตรวจติดตาม

รวมเป็นเงิน 48,600            หน่วยงานภายในสถาบัน

 - ทบทวนเวชระเบียนกระบวนการดูแลผู้ป่วยโดยทีม
สหวิชาชีพและทีมน าทางคลินิก 3 PCT ร่วมกน
กิจกรรมท่ี 2 กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
 - ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาองค์กร ก าหนดแผนงาน
ท้ังในระดับกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน
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และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

 - ผู้บริหารให้นโยบาลในการน าแผนท่ีก าหนดลงสู่การปฏิบัติ
 - ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ศึกษาปัญหา แลอุปสรรค
ของหน่วยงานภายในโรคสถาบันทรวงอก โดยคณะผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติลงพ้ืนท่ี และประชุมสรุปผลการตรวจติดตาม
หน่วยงานภายในสถาบัน
กิจกรรมท่ี 3 กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ
 - ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาองค์กร ก าหนดแผนงาน
ท้ังในระดับกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน
 - ผู้บริหารให้นโยบาลในการน าแผนท่ีก าหนดลงสู่การปฏิบัติ
 - ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ศึกษาปัญหา แลอุปสรรค
ของหน่วยงานภายในโรคสถาบันทรวงอก โดยคณะผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติลงพ้ืนท่ี และประชุมสรุปผลการตรวจติดตาม
หน่วยงานภายในสถาบัน
กิจกรรมท่ี 4 กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล
 - ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาองค์กร ก าหนดแผนงาน
ท้ังในระดับกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน
 - ผู้บริหารให้นโยบาลในการน าแผนท่ีก าหนดลงสู่การปฏิบัติ
 - ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ศึกษาปัญหา แลอุปสรรค
ของหน่วยงานภายในโรคสถาบันทรวงอก โดยคณะผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติลงพ้ืนท่ี และประชุมสรุปผลการตรวจติดตาม
หน่วยงานภายในสถาบัน
กิจกรรมท่ี 5 การถ่ายทอดเทคนิคการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพจากพ่ีสู่น้อง
 - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคนิคการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพจากพ่ีสู่น้อง
 - จัดกิจกรรมผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการมาถ่ายทอดเทคนิค
ประสบการณ์ท างาน
 - รวบรวมความรู้เทคนิคการท างานและจัดท ารูปเล่ม
ระยะเวลาด าเนินการ
วันท่ี 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ทุกหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันโรคทรวงอกได้ ตรงตามปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับบริการ
2.บุคลากรภายในสถาบันได้รับความรู้และเทคนิคในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
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69.โครงการ "กิจกรรมทบทวนและจัดการ 18,900           วัตถุประสงค์
ความเส่ียงขององค์กร" สถาบันโรคทรวงอก 1.แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2.เพ่ือการจัดระบบและกระบวนการท างานเป็นไปอย่าง
ปีงบประมาณ 2563 ต่อเน่ือง
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 3.เพ่ือสร้างความเข้าใจระบบและสามารถเช่ือมโยงกิจกรรม
    ในประเทศ ความเส่ียง
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4.มีการทบทวนจากคณะท างานน าไปแก้ไขร่วมกันระหว่าง
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (45 คน x 1 ม้ือๆละ 35 บาท 12 45           1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/เดือน 18,900            หน่วยงาน
x 12 เดือน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 45 คน ประกอบด้วย
คณะท างานบริหารความเส่ียงและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
ของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
จัดประชุมคณะท างานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ความเส่ียง
ภายในสถาบัน
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 62-เดือนกันยายน 63 (12 คร้ัง/ปี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
2.สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและสร้างความม่ันใจ
ให้กับผู้บริการและบุคลากรในสถาบัน
3.สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อสถาบันโรคทรวงอก
ได้อย่างทันที
4.น าแนวทางการแก้ไขปัญหา ลงไปสู่หน่วยงานเพ่ือปฏิบัติ
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

70.โครงการ "การใช้เคร่ืองมือคุณภาพเพ่ือการ 157,000         วัตถุประสงค์
(ต่อยอด)คุณภาพบริการ" สถาบันโรคทรวงอก 1.ทบทวนการเขียนและการใช้ประโยชน์จาก Service Profile
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ระดับหน่วยงาน
งบประมาณ 2563 2.บูรณาการข้อมูลและรบบบริหารความเส่ียงจากระบบต่างๆ
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 ท่ีเก่ียวข้องเข้าด้วยกัน
    ในประเทศ 3.เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมร่วมกับ
รุ่นท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับกลาง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน 2 2       7         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 33,600            4.สามารถน าเคร่ืองมือคุณภาพต่างๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
(2 วัน x 2 คน x 7 ชม. x 1,200 บาท) การบริการ
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
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  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

 - ผู้เข้าร่วมประชุม (2 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท 2 100         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 14,000             - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
x 100 คน) แพทย์ พยาบาล บุคลากรภายในของสถาบันโรคทรวงอก
 - วิทยากร (2 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 2คน) 2 2       2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 280                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
3.ค่าอาหารกลางวัน (วิทยากร และคณะท างาน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - วิทยากร (2 วัน x 1 ม้ือ x 120 บาท x 2คน) 2 2       1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ/วัน 480                จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - คณะท างาน (2วัน x 1ม้ือ x 120บาท x 5คน) 2 5       1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ/วัน 1,200              กิจกรรมด าเนินงาน
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 6,000         บาท 6,000              อบรมเชิงปฏิบัติการ
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 5,640         บาท 5,640              ระยะเวลาด าเนินการ
6.ค่าเดินทางวิทยากร ระหว่างเดือนตุลาคม 62-เดือนกันยายน 63 (2 รุ่น 4 วัน)
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (4,500 บาท x 2 คน) 2       4,500         บาท/คน 9,000              ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
 - ค่าท่ีพัก (1,450 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 2       1,450         บาท/คน/คืน 5,800              ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - เงินชดเชยค่ายานพาหนะวิทยากรโดยรถยนต์ 2 2       1,500         บาท/คน/วัน 6,000              1.ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจการใช้เคร่ืองมือคุณภาพเพ่ือการ
ส่วนตัว (1,500 บาท x 2 คน x 2 วัน) ต่อยอดการบริการ

รวมเป็นเงิน 82,000            2.เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลและน าไปพัฒนาแนวทางการ

รุ่นท่ี 2 ทบทวนและสร้างการเรียนรู้ระบบงาน ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
Environment 3.ผู้รับบริการเกิดความม่ันใจในความปลอดภัยในการรับ
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน 2 2       7         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 33,600            บริการของสถาบัน
(2 วัน x 2 คน x 7 ชม. X 1,200 บาท)
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (2 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท 2 100         2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 14,000            
x 100 คน)
 - วิทยากร (2 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 2 คน) 2 2       2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 280                
3.ค่าอาหารกลางวัน (วิทยากรและคณะท างาน)
 - วิทยากร (2 วัน x 1 ม้ือ x 120 บาท x 2 คน) 2 2       1         ม้ือ 120            บาท/คน/วัน/ม้ือ 480                
 - คณะท างาน (2วัน x 1ม้ือ x 120บาท x 5คน) 2 5       1         ม้ือ 120            บาท/คน/วัน/ม้ือ 1,200              
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 6,000         บาท 6,000              
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 5,640         บาท 5,640              
6.ค่าเดินทางวิทยากร
 - ค่าท่ีพัก (1,450 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 2       1,450         บาท 5,800              
 - เงินชดเชยค่ายานพาหนะวิทยากรโดยรถยนต์ 2 2       2,000         บาท/คน/วัน 8,000              
ส่วนตัว (2,000 บาท x 2 คน x 2 วัน)
รวมเป็นเงิน 75,000            
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71.โครงการ "การเจรจาไกล่เกล่ียและข้อขัดแย้ง 122,800         วัตถุประสงค์
ด้วยสันติวิธี" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานของธรรมชาติ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2563 ความขัดแย้ง
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 2.มีความเข้าใจเร่ืองการขัดแย้ง การวิเคราะห์ และจัดการ
    ในประเทศ ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 3.เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งภายในและนอกสถาบัน
 - ภาคเอกชน (3 วัน x 2 คน x 7 ชม. 3 2       7         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 50,400            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
x 1,200 บาท  - ประเภท ข.  จ านวน 80 คน ประกอบด้วย
 - ภาครัฐบาล (3 วัน x 1 คน x 7 ชม. 3 1       7         ชม. 600            บาท/คน/วัน/ชม. 12,600            บุคลากรภายในสถาบัน ระดับหน้าหน่วยงาน
x 600 บาท)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - วิทยากร (3 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 3 คน) 3 3       2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 630                จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (3 วัน x 2 ม้ือ x บาท 3 80           2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 16,800            กิจกรรมด าเนินงาน
x 80 คน) จัดกิจกรรม/ให้ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เป็นกลุ่ม
3.ค่าอาหารกลางวัน ระยะเวลาด าเนินการ
 - วิทยากร (3 วัน x 1 ม้ือ x 120 บาท x 3 คน) 3 3       1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ/วัน 1,080              ระหว่างเดือนตุลาคม 62-เดือนกันยายน 63 (2 รุ่น 4 วัน)
 - คณะท างาน (3 วัน x 1 ม้ือ x 120 บาท 3 5       1         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ/วัน 1,800              ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
x 5 คน) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 14,640       บาท 14,640            1.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนแก่สถาบัน
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 5,000         บาท 5,000              2.เสริมภาพลักษณ์ของสถาบันให้ย่ังยืน
6.ค่าเดินทางวิทยากร
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (5,000 บาท x 1 คน) 1       5,000         บาท 5,000              
 - ค่าท่ีพัก (1,450 บาท x 1 คน x 3 คืน) 3 1       1,450         บาท/คน/คืน 4,350              
 - ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 1 1       1,500         บาท/คน/วัน 1,500              
(1,500 บาท x 1 คน x 1 วัน)
 - เงินชดเชยค่ายานพาหนะวิทยากรโดยรถยนต์ 3 2       1,500         บาท/คน/วัน 9,000              
ส่วนตัว (1,500 บาท x 2 คน x 3 วัน)
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สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 3,695,000       
72.โครงการ รับฝึกอบรมศัลยแพทย์ทรวงอก 1,342,000       วัตถุประสงค์
นานาชาติ (หลักสูตร 2 ปี) 1.ผลักดันสถาบันโรคทรวงอกต่อเน่ือง เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ
CCIT Advanced International Fellowship ทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
in Cardiac Surgery Program (ปี 2563) 2.พัฒนาศูนย์การฝึกอบรม เพ่ือจัดการอบรม เรียนรู้ในการ
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคหัวใจ อย่างต่อเน่ือง
    ในประเทศ 3.สร้างเครือข่าย น าองค์ความรู้ระดับนานาชาติ และนวัตกรรม
1.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบการ 12 12       ชม. 2,500         บาท/ชม./เดือน 360,000         การรักษาสู่ภูมิภาคตามเขตสุขภาพ
ผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Live Case) 12 ช่ัวโมง 4.ประสานความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
ต่อเดือน ช่ัวโมงละ 2,500 บาท 12 เดือน จากสถาบันช้ันน าระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอก
รวมท้ังส้ิน 360,000 บาท ในเครือข่าย
2.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบส่ือ 12 15       ชม. 2,500         บาท/ชม./เดือน 450,000         5.ส่งเสริมความรู้ให้กับแพทย์ต่างประเทศในการดูแลรักษา
วีดีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/วิชาการท่ีเก่ียวข้อง ผู้ป่วย โรคหัวใจ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระดับ
กับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ นานาชาติ
15 ช่ัวโมง/เดือนช่ัวโมงละ 2,500 บาท 12 เดือน กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 450,000 บาท  - ประเภท ก. จ านวน 1 คน 
3.บรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ
(Live Case Workshop)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน 1คร้ัง/ปี 84,000       บาท 84,000            - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
3 คร้ัง/ปี (ไม่มีค่าใช้จ่าย **หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย กิจกรรมด าเนินงาน
รวมในข้อ 4**) 1.บรรยาย (Lecture) ประกอบการผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case) 12 ช่ัวโมงต่อเดือน
(Live Case Workshop) 2.บรรยาย (lecture) ประกอบส่ือวีดีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/
จัด Live Case Workshop 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
รวมเป็นเงิน 84,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 15 ช่ัวโมง/เดือน
 - ค่าวิทยากร การผ่าตัดสาธิตเชิงปฏิบัติ 3 6         ชม. 2,500         บาท/วัน/ชม. 45,000            3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case Workshop)
(ช่ัวโมงละ 2,500 บาท) 6 ช่ัวโมงต่อวัน 3 วัน 3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน
 - ค่าวิทยากร การตรวจคล่ืนสะท้อนหัวใจ 3 4         ชม. 2,500         บาท/วัน/ชม. 30,000            3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน
ทางหลอดอาหาร Transesophageal 4.ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผ่าตัดหัวใจและ
echocardiogram (TEE) ช่ัวโมงละ 2,500 บาท หลอดเลือด กับ รพ.เครือข่าย เพ่ือสร้าง ขยายความเป็นเลิศ
4 ช่ัวโมง 3 วัน สู่ส่วนภูมิภาค
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 3 30          1         คร้ัง 100            บาท/คน/คร้ัง 9,000              5.หลังเข้ารับการอบรมดูงาน ประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
100 บาท 30 คน 1 คร้ัง 3 วัน ศูนย์ความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
4.ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 112,000      บาท/คร้ัง 224,000         ระยะเวลาด าเนินการ
เร่ืองการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด กับ เมษายน 63 - มีนาคม 64
รพ.เครือข่าย 2 คร้ัง/ปี ค่าใช้จ่าย 1 คร้ัง (แผนด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปีงบประมาณ)
เป็นเงิน 112,000 บาท 2 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงิน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
224,000 บาท รายละเอียดศึกษาดูงาน/อบรม ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เชิงปฏิบัติการในประเทศ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน 1.เม่ือส้ินสุดโครงการ สถาบันเกิดศูนย์ฝึกอบรมศัลยแพทย์
วิทยากรพร้อมผู้เข้าอบรม รวม 5 ท่าน ทรวงอก/บุคลากรทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
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ค่าใช้จ่าย 1 คร้ัง เป็นเงิน 112,000 บาท ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจ ก้าวสู่ความ
รายละเอียด ดังน้ี เป็นเลิศ
 - ค่าวิทยากรเช่ียวชาญ บรรยายประกอบการ 20       ชม. 2,500         บาท/วัน/ชม. 50,000            2.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนรู้
ผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 3 วัน ใหม่ในการดูแล ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบัน
3 วัน 20 ช่ัวโมงๆ ละ 2,500 บาท ช้ันน าระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย
 - ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ จ านวน 5 ท่าน 5       8,000         บาท/คน 40,000            ร่วมกันการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ไปสู่ภูมิภาคและนานาชาติ
8,000 บาท/ท่าน 3.พัฒนาหลักสูตรอบรมการผ่าตัดเช่ียวชาญช้ันสูง เฉพาะทาง
 - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน (240 บาท/วัน/คน 3 3       240            บาท/คน/วัน 2,160              ด้านซ่อมล้ินหัวใจ ให้สถาบันมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ และมี
3 คน * 3 วัน) ศัลยแพทย์ทรวงอกหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างชาติ
 - ค่าท่ีพัก (1,200 บาท 3 คืน/5 ท่าน/1 คร้ัง) 1 5       3         คืน 1,200         บาท/คน/คืน/คร้ัง 18,000            เข้ารับการอบรมมากข้ึน
 - ค่าพาหนะรับจ้าง (ตามระเบียบกระทรวง 1,840         บาท 1,840              4.ขยายโอกาสทางการศึกษา ความเป็นเลิศทางการรักษา
การคลัง 5 คน 3 วัน) โรคหัวใจและหลอดเลือด สู่รพ.เครือข่ายโรคหัวใจในส่วน
 - ค่ารถรับ-ส่ง (สถาบัน-สนามบิน ขออนุญาต ภูมิภาค เพ่ือความเท่าเทียม เพ่ือผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสทางเลือก
ใช้รถสถาบัน) ในการดูแลรักษาโรคหัวใจได้ดีย่ิงข้ึน
5.ค่าท่ีพักและอาหารผู้เข้าฝึกอบรม รวมท้ังส้ิน 204,000         
204,000 บาท
5.1ค่าท่ีพักของผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 12       เดือน 15,000       บาท/เดือน 180,000          
เดือนละ 15,000 บาท (วันละ 500 บาท)
12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท
5.2ค่าใช้จ่ายค่าอาหารผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 240 100            บาท/วัน 24,000            
ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 100 บาท/วัน (20วันท าการ
ต่อเดือน) 240 วันท าการ รวมเป็นเงิน
24,000บาท
6.ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมประชุมระดับ 20,000           
นานาชาติในประเทศ 2 คร้ัง/คน รวมเป็นเงิน
20,000 บาท
 - ค่าลงทะเบียน Pre Congress 5,000 บาท/คน 5,000         บาท 5,000              
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
 - ค่าลงทะเบียน Main Congress 15,000       บาท 15,000            
15,000 บาท/คน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

72



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

73.โครงการ รับฝึกอบรมศัลยแพทย์ทรวงอก 2,353,000       วัตถุประสงค์
นานาชาติ (หลักสูตรไม่เกิน 1 ปี) 1.เพ่ือผลักดันสถาบันโรคทรวงอก ก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
International Cardiac Surgery Training วิชาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
Program (ปีงบประมาณ 2563) 2.เพ่ือสร้างศูนย์การฝึกอบรม เพ่ือจัดการอบรม เรียนรู้ในการ
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 ดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจ
    ในประเทศ 3.เพ่ือสร้างเครือข่าย น าองค์ความรู้ระดับนานาชาติ และ
1.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบการ 12 32       ชม. 2,500         บาท/ชม./เดือน 960,000         นวัตกรรมการรักษาสู่ภูมิภาคตามเขตสุขภาพ โดยประสานงาน
ผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Live Case) 32 ช่ัวโมง ความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันช้ันน า
ต่อเดือน ช่ัวโมงละ 2,500 บาท 12 เดือน ระดับนานาชาติกับศัลยกรรมแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 960,000 บาท ร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
2.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบ 12 12       ชม. 2,500         บาท/ชม./เดือน 360,000         4.ส่งเสริมการแลกเปล่ียนแพทย์ระหว่างประเทศในการดูแล
ส่ือวีดีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/วิชาการท่ี
เก่ียวข้อง

รักษาผู้ป่วย โรคหัวใจ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
กับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ 12 ช่ัวโมง/ ระดับนานาชาติ
เดือน ช่ัวโมงละ 2,500 บาท 12 เดือน กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 360,000 บาท  - ประเภท ข. ประกอบด้วย 
3.บรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 84,000       บาท/คร้ัง 168,000         ระยะส้ัน 1.ศัลยแพทย์ทรวงอก และ/หรือ บุคลากร
(Live Case Workshop) ทางการแพทย์ จากต่างประเทศ เป็นระยะเวลา < 3 เดือน
3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน 2คร้ัง/ปี 1 คน
รวมเป็นเงิน 168,000 บาท ระยะกลาง 2.ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ
3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน เป็นระยะเวลา < 6 เดือน 1 คน
3 คร้ัง/ปี (ไม่มีค่าใช้จ่าย **หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย ระยะยาว 3.ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ
รวมใน ข้อ 4**) เป็นระยะเวลา < 1 ปี 1 คน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(Live Case Workshop) รายละเอียดดังน้ี  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จัด Live Case Workshop 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลในเครือข่ายของ
รวมเป็นเงิน 84,000 บาท รายละเอียดดังน้ี สถาบันโรคทรวงอก, สถานท่ีจัดประชุมวิชาการ
 - ค่าวิทยากร การผ่าตัดสาธิตเชิงปฏิบัติ 3 6         ชม. 2,500         บาท/ชม./วัน 45,000            กิจกรรมด าเนินงาน
(ช่ัวโมงละ 2,500 บาท) 6 ช่ัวโมงต่อวัน * 3 วัน วิธีการ
 - ค่าวิทยากร การตรวจคล่ืนสะท้อนหัวใจ 3 4         ชม. 2,500         บาท/ชม./วัน 30,000            1.บรรยาย (Lecture) ประกอบการผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ
ทางหลอดอาหาร Transesophageal (Live Case) 32 ช่ัวโมงต่อเดือน
echocardiogram (TEE) ช่ัวโมงละ 2,500 บาท 2.บรรยาย (Lecture) ประกอบส่ือวีดีทัศน์ (VDO)การผ่าตัด/
4 ช่ัวโมง *3 วัน วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ 12ช่ัวโมง
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 3 30          1         คร้ัง 100            บาท/คน/วัน/คร้ัง 9,000              ต่อเดือน
100 บาท 30 คน 1 คร้ัง *3 วัน 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case Workshop)
4.ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 112,000      บาท/คร้ัง 448,000         3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน
เร่ืองการผ่ตัดหัวใจและหลอดเลือด กับรพ. 3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน
เครือข่าย 4 คร้ัง/ปี ค่าใช้จ่าย 1 คร้ัง เป็นเงิน 4.ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผ่าตัดหัวใจและ
112,000 บาท 4 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงิน หลอดเลือด กับรพ.เครือข่าย เพ่ือสร้าง ขยายความเป็นเลิศ
448,000 บาท สู่ส่วนภูมิภาค
รายละเอียดศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ 5.หลังเข้ารับการอบรมดูงาน ประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ในประเทศ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน วิทยากรพร้อม ศูนย์ความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
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ผู้เข้าอบรม 5 ท่าน ค่าใช้จ่าย 1 คร้ัง เป็นเงิน ระยะเวลาด าเนินการ
112,000 บาท รายละเอียดดังน้ี เมษายน 63 - มีนาคม 64 (ปีงบประมาณ 2563-2564)
 - ค่าวิทยากรเช่ียวชาญ บรรยายประกอบการ 20       ชม. 2,500         บาท/วัน/ชม. 50,000            ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 3วัน ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
3 วัน 20 ช่ัวโมงๆ ละ 2,500 บาท 1.เม่ือส้ินสุดโครงการ สถาบันเกิดศูนย์ฝึกอบรมศัลยแพทย์
 - ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ จ านวน 5 ท่าน 5       8,000         บาท/คน 40,000            ทรวงอก/บุคลากรทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
8,000 บาท/ท่าน ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจ ก้าวสู่ความ
 - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน (240 บาท/วัน/คน 3 3       240            บาท/คน/วัน 2,160              เป็นเลิศ
3 คน *3 วัน) 2.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนรู้
 - ค่าท่ีพัก (1,200 บาท 3 คืน/5 ท่าน/1 คร้ัง) 1 5       3         คืน 1,200         บาท/คน/คืน/คร้ัง 18,000            ใหม่ในการดูแล ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบัน
 - ค่าพาหนะรับจ้าง (ตามระเบียบกระทรวง 1,840         บาท 1,840              ช้ันน าระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย
การคลัง 5 คน 3 วัน) ร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ไปสู่ภูมิภาค
5.ค่าท่ีพักและอาหารผู้เข้าฝึกอบรม 357,000         3.พัฒนาหลักสูตรอบรม ให้สถาบันมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ
รวมท้ังส้ิน 357,000 บาท และมีศัลยแพทย์ทรวงอกหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างชาติ
5.1ค่าท่ีพักของผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 315,000          เข้ารับการอบรมมากข้ึน
รวมท้ังส้ิน 315,000 บาท 4.ขยายโอกาสทางการศึกษา ความเป็นเลิศทางการรักษาโรค
 - ศัลแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา 3         เดือน 15,000       บาท/เดือน 45,000            หัวใจและหลอดเลือด สู่รพ.เครือข่ายโรคหัวใจส่วนภูมิภาค
<3 เดือน เดือนละ 15,000 บาท เพ่ือความเท่าเทียม เพ่ือผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสทางเลือกในการ
(วันละ 500 บาท) เป็นเงิน 45,000 บาท ดูแลรักษาโรคหัวใจได้ดีย่ิงข้ึน
 - ศัลแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา 6         เดือน 15,000       บาท/เดือน 90,000            
<6 เดือน เดือนละ 15,000 บาท
(วันละ 500 บาท) เป็นเงิน 90,000 บาท
 - ศัลแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา 12       เดือน 15,000       บาท/เดือน 180,000          
>1 ปี เดือนละ 15,000 บาท (วันละ 500 บาท)
เป็นเงิน 180,000 บาท
5.2ค่าใช้จ่ายค่าอาหารผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 42,000            
รวมท้ังส้ิน 42,000 บาท
 - ศัลแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา 60 100            บาท/วันท าการ 6,000              
< 3 เดือน ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 100 บาท/วัน
(20 วันท าการ ต่อเดือน) 60 วันท าการ
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
 - ศัลแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา 120 100            บาท/วันท าการ 12,000            
< 6 เดือน ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 100 บาท/วัน
(20 วันท าการ ต่อเดือน) 120 วันท าการ
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
 - ศัลแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา 240 100            บาท/วันท าการ 24,000            
> 1 ปี เดือนละ 15,000 บาท
ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 100 บาท/วัน
(20 วันท าการ ต่อเดือน) 240 วันท าการ
รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
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และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

6.ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมประชุมระดับ 60,000           
นานาชาติในประเทศ 2 คร้ัง/คน
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
ค่าลงทะเบียน Pre Congress 5,000 บาท/คน 3             5,000         บาท/คน 15,000            
3 คน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าลงทะเบียน Main Congress 15,000 บาท/คน 3             15,000       บาท/คน 45,000            
3 คน รวมเป็นเงิน 45,000 บาท
7.หลังเข้ารับการอบรม ประเมินหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

ชมรมแสงธรรม 30903 207,880         
74.โครงการ"พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม"พ.ศ.2563 119,400         วัตถุประสงค์
:ชมรมแสงธรรม 30903 1.เพ่ือพัฒนาจิตใจของบุคลากร
    ในประเทศ 2.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 12 2       3         ชม. 1,200         บาท 86,400            3.เพ่ือให้บุคลากรมีการฝึกจิต พร้อมท่ีจะปฏิบัติตนอย่างมีสติ
1,200 บาท x 3 ชม. x 12 คร้ังๆ ละ 2 คน และมีประสิทธิภาพ
2.ค่าอาหารว่าง 600 คนๆ ละ 35 บาท 600         35             บาท/คน 21,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
3.ค่าอุปกรณ์การอบรม 12 คร้ังๆ ละ 1,000 บาท 12 1,000         บาท/คร้ัง 12,000             - ประเภท ข. จ านวน 600 คน ประกอบด้วย 

บุคลากรในสถาบันคร้ังละ 50 คน
จ านวน 12 คร้ัง = 600 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
 - บรรยายธรรม
 - ปฏิบัติสมาธิ
 - การอภิปราย
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนละ 1 คร้ัง รวม 12 คร้ัง
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ
2.บุคลากรท างานอย่างมีความสุข
3.บุคลากรมีความพร้อมในการท างาน
4.บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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75.โครงการ"คุณธรรมน าชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" 16,300           วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563 1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสภาวะจิตท่ีเข้มแข็ง
:ชมรมแสงธรรม 30903 2.เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและ
    ในประเทศ สังคม
1.ค่าตอบแทนวิทยากร1,200บาท x 3ชม. x 3คน 3       3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 10,800            3.เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิตประจ าวัน
2.ค่าอาหารว่าง 100 คน x 35 บาท 100         35             บาท/คน 3,500              4.เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
3.ค่าอุปกรณ์การอบรม 2,000         บาท 2,000              กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข. จ านวน 100 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.น าเสนอหลักคุณธรรมน าคุณภาพชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.วิธีการน าคุณธรรมมาประยุกต์ใช้
ระยะเวลาด าเนินการ
ก าหนดการอบรม 3 ช่ัวโมง
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เกิดผลสัมฤทธ์ิในการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน การด ารง
ชีวิตประจ าวัน
2.เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและสังคม
3.เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

76.โครงการ "พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยการ 72,180           วัตถุประสงค์
บริหารจิต" ปีงบประมาณ 2563 1.เพ่ือพัฒนาจิตใจของบุคลากร
:ชมรมแสงธรรม 30903 2.เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลท างานและอยู่ร่วมกัน
    ในประเทศ อย่างมีความสุข
1.ค่าอาหาร (30 คน x 250 บาท x 3 วัน) 3 30           250            บาท/คน/วัน 22,500            3.เพ่ือให้บุคลากรได้พักผ่อนและสงบจิตใจ พร้อมท่ีจะท างาน
2.ค่าวิทยากรภาคเอกชน (1,200 บาท x 7 ชม. 3 7         ชม. 1,200         บาท/วัน/ชม. 25,200            อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพ
x 3 วัน) 4.เพ่ือให้บุคลากรมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ในการท างาน
3.ค่าเช่าท่ีพัก (30 คน x 100 บาท x 2 วัน) 2 30           100            บาท/คน/วัน 6,000              เห็นความส าคัญของงานทุกอย่าง พัฒนาอารมณ์ (EQ)
4.ค่าเช่ายานพาหนะรวมน้ ามัน 2 3         คัน 3,000         บาท/คัน/วัน 18,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(3 คัน x 2 วัน x 3,000 บาท)  - ประเภท ข. จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 
5.ค่าผ่านทางพิเศษ (3 คัน x 80 บาท x 2 เท่ียว) 2 3         คัน 80             บาท/คัน/เท่ียว 480                บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก

 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.การพัฒนาจิตใจ
2.การท าจิตใจให้สงบ
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3.การน่ังสมาธิ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 3 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาจิตใจ
และท างานอย่างมีความสุข
2.บุคลากรทีมีความพร้อมในการท างาน ท างานเป็นทีมได้ดี
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 - ศูนย์ประสานงานโรคหลอดเลือดหัวใจ 1,500,000       วัตถุประสงค์
77.โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัวไทย" 1,500,000        1,500,000       1.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและขยายบริการการรักษา
(Save Thais from Heart Diseases) ผู้ป่วยโรคหัวใจในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ตามเครือข่าย
ด าเนินการโดยใช้เงินบ ารุงสถาบันโรคทรวงอก การบริการ (Service Plan)
ปีงบประมาณ 2563 2.เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหัวใจ
:ศูนย์ประสานงานโรคหลอดเลือดหัวใจ 30050 ให้รวดเร็ว ได้มาตรฐานและเป็นธรรม
    ในประเทศ 3.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านโรคหัวใจหรือ

National Cardiovascular Diseases Database
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - บุคคลภายนอก จ านวน 30,000 คน ประกอบด้วย 
จ านวนข้อมูลผู้ป่วย STEMI, ACS ผู้ป่วยท่ีได้รับการให้ยา
และท า PCI ท่ีรายงานเข้ามายังศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูล
โครงการโรคหัวใจและปอดเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน
กิจกรรมด าเนินงาน
การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน โดยใช้โปรแกรม Thai ACS Registry, Version 2
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่การให้ยาละลายล่ิมเลือด
การท าหัตถการผ่านสายสวน (PCI) จากโรงพยาบาลต่างๆ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านทาง www.ncvdt.org เข้ามายัง
ศูนย์ข้อมูลกลาง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์ เสนอแนะเชิงนโยบายในระดับประเทศ
โดยมีค่าตอบแทนรายละ 50 บาท และรายละ 25 บาท
กรณีผู้ป่วยท่ีมีการส่งต่อ
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือน ตุลาคม 62 - กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาล
ชุมชนมีการใช้โปรแกรม Thai ACS Registry มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80
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รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

 - งานฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐาน 183,760         
และการช่วยชีวิตข้ันสูง (CPR)
78.โครงการอบรม "พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ (ขอเข้าแผนปี 63 ไม่ใช้เงิน) วัตถุประสงค์
ช่วยชีวิตพ้ืนฐานและการช่วยชีวิตข้ันสูง (CPR)" 1.เพ่ือให้มีสถานท่ีในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานและ
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2563 ข้ันสูงส าหรับบุคลากรทุกคนในสถาบันโรคทรวงอก
:งานฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐานฯ 2.เพ่ือเป็นสถานท่ีในการถ่ายทอดการช่วยชีวิตข้ันสูงให้กับ
    ในประเทศ บุคลากรด้านการแพทย์ท้ังประเทศ
(ขอเข้าแผนปี 63 ไม่ใช้เงิน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  ประกอบด้วย 
แพทย์ พยาบาล ในสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ปรับปรุงสถานท่ี ตึก 8 ช้ัน 5
2.อุปกรณ์เครืองมือในการฝึก CPR
2.1หุ่น Simulator 5 ตัว
2.2รถ Emergency พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการช่วยชีวิต
ข้ันสูง 4 คัน
2.3จอ และเคร่ือง LCD
2.4เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง สามารถเช่ือมต่อ Internet ได้
2.5เก้าอ้ีและโต๊ะส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 50 ชุด
(โต๊ะ Lecture)
2.6อุปกรณ์ส านักงาน ได้แก่ โต๊ะท างาน 2 ตัว เก้าอ้ี 2 ตัว
2.7เคร่ือง AED 4 ตัว
3.บุคลากรได้แก่
3.1นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติงานเต็มเวลา จ านวน 1 คน
3.2พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบิตงานเป็นรายคาบ จ านวน 1 คน
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 3 เดือน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.มีศูนย์ฝึกอบรมช่วยชีวิตข้ันสูง
2.สามารถด าเนินการฝึกอบรมได้ในปีงบประมาณ 2563
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งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

79.โครงการอบรม "การช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน 9,280            วัตถุประสงค์
Basic Life Support" สถาบันโรคทรวงอก 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต
ปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย
:งานฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐานฯ 2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทักษะในการปฏิบิตการช่วยชีวิต
    ในประเทศ ข้ันพ้ืนฐาน Basic Life Support
1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 3.สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย
(35 บาท x 4 ม้ือ x 50 คน) 50           4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 7,000              ได้ถูกต้องเหมาะสม
2.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
(35 บาท x 4 ม้ือ x 6 คน)  - ประเภท ข. 100 คน ประกอบด้วย
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 120            บาท/คน/ม้ือ 1,440              บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน 
(120 บาท x 2 ม้ือ x 6 คน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
2.ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน ภายในปีงบประมาณ 2563
(ตุลาคม 63 - กันยายน 63)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก มีความรู้และทักษะในการ
ช่วยชีวิตและสามารถปฏิบัติได้ เม่ือพบเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิต

80.โครงการอบรม "การช่วยชีวิตข้ันสูง Advance 174,480         วัตถุประสงค์
Cardiovascular Life Support" 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย
:งานฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐานฯ 2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิต
    ในประเทศ ข้ันพ้ืนฐาน Basic Life Support
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 4           2       7         ชม. 600            บาท/คน/ชม./วัน 33,600            3.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
(7 ชม. x 600 บาท x 2 คน x 4 วัน) ช่วยแพทย์ระหว่างการช่วยชีวิตข้ันสูง (ACLS) ได้อย่างมี
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 4           4       5         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 96,000            ประสิทธิภาพ
(5 ชม. x 1,200 บาท x 4 คน x 4 วัน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
3.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 40           8         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 11,200             - ประเภท ข. 80 คน ประกอบด้วย
(35 บาท x 8 ม้ือ x 40 คน) แพทย์ พยาบาล ในสถาบันโรคทรวงอก แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ
4.ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            8         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,680              40 คน
(35 บาท x 8 ม้ือ x 6 คน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
5.ค่าเอกสารและค่าข้อมูลการเรียน ACLS 80           400            บาท/คน 32,000            สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(80 คน x 400 บาท)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
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  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

กิจกรรมด าเนินงาน
1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
2.ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 4 วัน ภายในปีงบประมาณ 63
(ตุลาคม 62 - ก.ย. 63)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรสามารถประเมินผู้ป่วยและวางแผนป้องกัน
ภาวะเส่ียงก่อนเกิดภาวะ cardiac arrest ข้ึนกับผู้ป่วย
2.บุคลากรสามารถจัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตได้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย
3.บุคลากรมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
4.บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานช่วยแพทย์
ระหว่างการช่วยชีวิตข้ันสูง ACLS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเพ่ิมโครงการ จ านวน 3 โครงการ (ไม่ใช้งิน จ านวน 1 โครงการ) 505,670         
81.โครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน 29,400           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
คุณภาพและความเส่ียง" สถาบันโรคทรวงอก เน่ืองด้วยสถาบันโรคทรวงอก ได้พัฒนาคุณภาพและความเส่ียง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขององค์กรมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ระบบงานพัฒนาคุณภาพ
:กลุ่มงานพัฒนาระบบสุขภาพ และระบบบริหารความเส่ียงของสถาบันมีประสิทธิภาพ
    ในประเทศ ตรงตามเป้าหมาย ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้กระบวน
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
 - ผู้เข้าร่วมประชุม และการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง
(จ านวน 120 คน x 1 ม้ือๆละ 35 บาท x 7คร้ัง) 7 120         120        1         ม้ือ 35 บาท/คน/ม้ือ/คร้ัง 29,400            จึงจัดให้มีการประชุมผู้ประสานงานทุกเดือนเพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้และหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
วัตถุประสงค์
1.จัดประชุมเพ่ือก าหนดแผนงาน และติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านงานพัฒนาคุณภาพและความเส่ียง
2.ติดตามตัวช้ีวัดและหาแนวทางการพัฒนาองค์กร
3.เพ่ือสร้างความเข้าใจระบบและสามารถเช่ือมโยงกิจกรรม
4.เพ่ือการจัดระบบและกระบวนการท างานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. จ านวน 120 คน ประกอบด้วย
ทีมผู้ประสานงานของหน่วยงาน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
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รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 63 (7 คร้ัง)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.จ านวนคร้ังของการประชุมไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง/ปี
2.ร้อยละของผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
2.สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและสร้างความม่ันใจให้กับ
ผู้รับบริการและบุคลากรในสถาบัน
3.สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อสถาบันโรคทรวงอก
ได้อย่างทันที
4.น าแนวทางการแก้ไขปัญหา ลงไปสู่หน่วยงานเพ่ือปฏิบัติ
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ
 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
 - มาตรการจัดการความเส่ียง

82.โครงการประชุมเครือข่ายทางวิชาการระดับ 476,270         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
นานาชาติ "Excellence for Excellence เพ่ือให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับ
2020" ประจ าปีงบประมาณ 2563 ความรู้ท่ีทันสมัย และเป็นสากล เป็นการแลกเปล่ียนความรู้
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ และประสบการณ์ เกิดเครือข่ายวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่
กระทรวงสาธารณสุข การดูแลรักษาผู้ป่วย โดยในการประชุมประกอบด้วย รูปแบบ
:ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ การน าเสนอมีท้ังการบรรยาย และน าเสนอผลงานทางวิชาการ
    ในประเทศ แบบ Oral presentation, VDO presentation, Poster
 - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน 30           30          8,000         บาท/คน 240,000          presentation โดยน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
8,000 บาท/คน x 30 คน วัตถุประสงค์
 - ค่าท่ีพักห้องพักเด่ียว 2,400 บาท/คืน x 25ห้อง 3 25       ห้อง 2,400         บาท/ห้อง/คืน 180,000          1.เพ่ือร่วมประชุม ความรู้ ความก้าวหน้า ด้านการรักษา
x 3 คืน โรคหัวใจและทรวงอก ท้ังศัลยแพทย์ และอายุรแพทย์ด้าน
 - ค่าท่ีพักห้องพักคู่ 1,800 บาท/คืน x 3 ห้อง 3 3         ห้อง 1,800         บาท/ห้อง/คืน 16,200            โรคหัวใจและทรวงอก
x 3 คืน 2.เพ่ือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพัฒนาเครือข่าย
 - ค่าเบ้ียเล้ียง 270 บาท/วัน x 3 วัน x 24 คน 3 25     25          270            บาท/คน/วัน 20,250            วิชาการ กระชับความสัมพันธ์ กับผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจ
 - ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาทวัน x 3 วัน x 6 คน 3 6       6            240            บาท/คน/วัน 4,320              และทรวงอก ท่ีมีช่ือเสียงจากสถาบันช้ันน าระดับโลก และจาก
 - ค่าพาหนะรับจ้าง 31 คน x 500 บาท 31           500            บาท/คน 15,500            สถาบันท่ีได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันโรคทรวงอก

กรมการแพทย์ อาทิ ญ่ีปุ่น และจีน ทางด้านวิชาการท้ังปัจจุบัน
และอนาคต
3.เพ่ือหาโอกาสร่วมมือระหว่างสถาบันและการฝึกอบรมระหว่าง
ประเทศ เร่ืองความรู้ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาโรคหัวใจ
และทรวงอก
4.เพ่ือติดตามประเมิน การถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการพัฒนาองค์ความรู้ความช านาญความสามารถเป็นท่ี
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

ยอมรับในระดับสากล และผลการน าความรู้มาใช้การรักษาดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจของประเทศได้
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ก. จ านวน 31 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการการแพทย์
ระดับชาติด้านโรคทรวงอก คณะอนุกรรมการการแพทย์
ระดับชาติด้านโรคทรวงอก แพทย์ศูนย์หัวใจส่วนภูมิภาคของ
โครงการ Ttrain The Trainer และคณะท างานศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านโรคทรวงอก CCIT- Center of Excellence
Program (CCIT-COE) คณะท างาน และ International
Fellowship in Cardiac Surgery of International 
Academic Institute Program (IAIP) สถาบันฝึกอบรม
นานาชาติ สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมด าเนินงาน
ประชุมวิชาการ และประชุมพัฒนากระชับความสัมพันธ์
เครือข่ายวิชาการ (CCIT-COE)
ระยะเวลาด าเนินการ
วันท่ี 7-10 กุมภาพันธ์ 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลผลิต (output)
โครงการประชุมเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ
"Excellence for Excellence 2020" ประจ าปีงบประมาณ
2563 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข 1 คร้ัง
ผลลัพธ์ (outcome)
เกิดโอกาสพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันและประเทศ
เร่ือง ความรู้ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาโรคหัวใจและ
ทรวงอก ทราบผลการประเมิน การถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการพัฒนาองค์ความรู้ความช านาญความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับในระดับทางสากล และผลการน าความรู้มาใช้การรักษา
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจของประเทศได้
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ทราบความรู้ ความก้าวหน้า ด้านการรักษาโรคหัวใจและ
ทรวงอกจากท้ังศัลยแพทย์ และอายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจและ
ทรวงอก สามารถประเมินการท างาน ศักยภาพและโอกาสการ
พัฒนาการด าเนินงานในอนาคตของกระทรวง กรม สถาบันและ
เครือข่ายความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านโรคหัวใจร่วมกับ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

วิทยากรต่างประเทศ
2.ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้กระชับความสัมพันธ์
ในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการกับผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจ
และทรวงอกจากสถาบันช้ันน าระดับโลก และเกิดโอกาสพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสถาบันและประเทศ เร่ือง ความรู้ความ
ก้าวหน้าในการดูแลรักษาโรคหัวใจและทรวงอก
3.เกิดโอกาสการสานต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ ความร่วมมือ
ตลอดจนสร้างฐานของการท างานพัฒนาองค์ความรู้ ส าหรับ
การแพทย์ด้านโรคทรวงอก ในอนาคต
4.ทราบผลการประเมิน การถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการพัฒนาองค์ความรู้ความช านาญความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล และผลการน าความรู้มาใช้การรักษาดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจของประเทศได้

83.โครงการเชิงปฏิบัติการ "Fit ดี สรอ. Healthy ไม่ใช้เงิน เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ชีวีมีสุข" ประจ าปี 2562 เพ่ือทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพประกอบด้วย
:กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 30063 องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) ความอดทน

ของระบบไหลเวียนเลือด (Cardiorespiratory Endurance)
ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น (Flexibility) ความอดทนของ
กล้ามเน้ือ (Muscular Endurance) ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ
(Muscular Strength)แปลผลการทดสอบโดยโปรแกรมทดสอบ
สมรรถภาพทางการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ แจ้งผลสมรรถภาพแบบ
รายบุคคลกับไปท่ีหน่วยงานและจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของ
บุคลากร สถาบันโรคทรวงอก เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการส่งเสริมสุขภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1.ทดสอบสมรรถภาพกายด้านสุขภาพ ของบุคลากรสถาบัน
โรคทรวงอก
2.ให้ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพ
ท่ีมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพ
ทางกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3.จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก
ประจ าปี 2562
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. จ านวน  คน ประกอบด้วย
บุคลากร สถาบันโรคทรวงอก 
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
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 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)
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รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

กิจกรรมด าเนินงาน
1.จัดตารางลงพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงข้ันตอนการ
ทดสอบฐานกิจกรรม และแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่างๆ
2.วิเคราะห์และแปลผล แจ้งกลับแบบรายบุคคล และจัดท า
ฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในภาพรวมของสถาบัน
3.ติดตามผลการด าเนินโครงการโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพ
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนตุลาคม 62 - กันยายน 63
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรได้รับการประเมินสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพ
และทราบผลสุขภาพของตนเองเพ่ือเป็นแนวทางในการดูแล
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง
2.รับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคท่ีเกิดจากการขาดกิจกรรม
ทางกาย การออกก าลังกาย และโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมถอย
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3.ได้ฐานข้อมูลสุขภาพด้านสมรรถภาพทางการด้านสุขภาพ
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ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

2. โครงการ/หลักสูตร...
3. โครงการ/หลักสูตร...
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