
หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย : ........(เช่น งบด าเนินงาน)
 - ค่าใช้จ่าย.....(เช่น ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม)

24,138,005  

1.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 7,713,910    
ฝุายบริหารงานทั่วไป
 - งานคุ้มครองจริยธรรม(30912) 804,220      วตัถุประสงค์
1.โครงการอบรม การพัฒนาบุคลากร 34,740        1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความ
สถาบันโรคทรวงอก การประเมินคุณธรรมและ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Transparency Assessment: ITA) แก่บุคลากรของ
(Integrity&Transparecy Assessment : ITA) สถาบันโรคทรวงอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนงานในเร่ืองคุณธรรมและความ
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 โปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันโรคทรวงอก ให้มั่นใจวา่
    ในประเทศ ผลการประเมินสะท้อนความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ (1 คน) 2 1       6         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 7,200           3.เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้เคร่ืองมือ ITA
(6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วนั) เป็นกลไกขับเคล่ือนสถาบันโรคทรวงอกให้มีการบริหารงาน
 - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากรและคณะท างาน 2 8            120           บาท/คน/วนั 1,920           ที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
(8 คน x 2 วนั x 120 บาท) 4.เพื่อปลูกฝังทัศนคติจติส านึกต่อต้านการทุจริต สร้างความ
 - ค่าอาหารวา่งส าหรับวทิยากร คณะท างานและ 158        4         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 22,120         เข้มแข็ง สร้างความมีส่วนร่วมและปิดโอกาสการทุจริต
ผู้เข้าอบรม (158 คน x 4 มื้อ x 120 บาท) 5.เพื่อให้บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกตระหนักถึงผลกระทบ
 - ค่าเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม 3,500         บาท 3,500           ของการทุจริตคอรัปชั่น และระบบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส
กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน
รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝุาย/หัวหน้างาน/
หัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้าหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรม/
คณะท างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และ
ปูองกันปราบปรามการทุจริต/คณะกรรมการ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร/คณะกรรมการตรวจสอบภายใน/คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและบริหาร
ความเส่ียง และผู้เกี่ยวข้อง
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

ครัง้/รุน่
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

 ระบุจ านวน /
หน่วยนับ

รายละเอียดค่าใชจ้า่ยในการสมันาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทยเ์ฉพาะทาง/พัฒนาเครอืขา่ยวชิาการ/แก้ไขปญัหาสขุภาพฯ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง
รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

1



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency
Assessment: ITA) โดยการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ
4 เร่ือง
1.แผนยุทธศาสตร์
2.การจดัซ้ือ จดัจา้ง
3.ข้อมูลข่าวสารและ การตอบสนองข้อร้องเรียน
4.ความเส่ียงและผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วนั ระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เคร่ืองมือ ITA
เป็นกลไกขับเคล่ือนสถาบันโรคทรวงอกให้มีการบริหารงาน
ที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มีทัศนคติต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมในการเฝูาระวงัการ
ทุจริตภายในสถาบันโรคทรวงอก
2.การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบันโรคทรวงอก "ผ่าน" ร้อยละ 60
ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

2.โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 455,930      วตัถุประสงค์
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สถาบันโรคทรวงอก เพื่อให้บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พระยุคลบาทและสามารถน าความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการ
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 ปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้ง
    ในประเทศ เสริมสร้างวนิัยและประพฤตปฏิบัติตนตามกรอบแห่ง
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ (2 วนั) 2 3       6         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 21,600         จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
(3 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วนั) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับวทิยากร 156        4         มื้อ 70             บาท/คน/มื้อ 43,680          - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน
คณะท างาน และผู้เข้าร่วมประชุม ผู้อ านวนการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝุาย/
(156 คน x 70 บาท x 4 มื้อ) หัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงานและ
 - ค่าที่พักส าหรับวทิยากร คณะท างาน และผู้เข้า บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก2



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

ร่วมประชุม (78 ห้อง)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
ห้องพักเด่ียว (3 ห้อง x 1,450 บาท) 3         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 4,350           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
ห้องพักคู่ (75 ห้อง x 1,800 บาท) 75       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 135,000        - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

 - ค่าอาหาร (3 มื้อ)ส าหรับวทิยากร คณะท างาน 156        800           บาท/คน 124,800       สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
และผู้เข้าร่วมประชุม (156 คน x 800 บาท) กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่าเช่าพาหนะรับส่ง ไป-กลับ (2 วนั) เป็นการบรรยายสาธติ แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ศึกษาดูงาน
รสบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 48 ที่นั่ง 2 3         คัน 15,000       บาท/วนั/คัน 90,000         โครงการในประราชด าริ
(2 วนั x 3 คัน x 15,000 บาท) ระยะเวลาด าเนินการ
รถตู้ปรับอากาศส าหรับดูสถานที่จดัโครงการ 1 1         คัน 4,000         บาท/วนั/คัน 4,000           จ านวน 2 วนั 1 คืน ระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62
(1 วนั x 1 คัน x 4,000 บาท) ตัวชี้วดัความส าเร็จ
รถตู้ปรับอากาศส าหรับคณะท างาน 2 1         คัน 4,000         บาท/วนั/คัน 8,000           1.เชิงปริมาณ
(2 วนั x 1 คัน x 4,000 บาท ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
 - ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500         บาท 1,500           2.เชิงคุณภาพ
 - ค่าเข้าขมสถานที่โครงการพระราชด าริ 150        20             บาท/คน 3,000           ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
(150 คน x 20 บาท) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 20,000       บาท 20,000         บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอย

พระยุคลบาทและสามารถน าความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้ง
เสริมสร้างวนิัยและประพฤตปฏิบัติตนตามกรอบแห่ง
จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

3.โครงการอบรม การปูองกันและปราบปราม 15,930        วตัถุประสงค์
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หน้าที่ของรัฐ 1.เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน ทราบถึงปัญหาการทุจริต
สถาบันโรคทรวงอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คอร์รัปชั่นในวงการราชการ
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 2.เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
    ในประเทศ เป็นมาและภัยอันตรายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
 - ค่าตอนแทนวทิยากรภาครัฐ 1       6         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 3,600           แนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
(1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) 3.เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน มีส่วนร่วมในการปูองกันและ
 - ค่าอาหารวา่งส าหรับวทิยากร คณะท างาน 107        2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 7,490           ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หน้าที่ของรัฐ
และผู้เข้าร่วมประชุม (107คน x 35บาท x 2มื้อ) 4.เพื่อสร้างความตระหนักวา่ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาของ
 - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากร คณะท างาน สังคมที่ทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้มาตรการเสริมสร้าง
และผู้เข้าร่วมประชุม (7 คน x 1 วนั x 120 บาท) 1 7            120           บาท/คน/วนั 840             จติส านึกด้านคุณธรรม อันจะน าไปสู่การสร้างค่านิยม
 - ค่าเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 4,000         บาท 4,000           "ยกย่องคนดี" ให้คนดีรวมกลุ่มช่วยเหลือคนดีด้วยกัน

กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝุาย/หัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้างาน/
หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก3



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและ
ภัยอันตรายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนแนวทาง
ในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 1 วนั ระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - พ.ค. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรของสถาบัน ได้ทราบถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในวงการราชการ
2.บุคลากรของสถาบัน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นมาและภัยอันตรายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
แนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.บุคลากรของสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หน้าที่ของรัฐ
4.บุคลากรของสถาบัน เกิดจติส านึกด้านคุณธรรม และความ
ภาคภูมิใจในการเป็น "ข้าราชการไทยใสสะอาด" และเป็นคนดี
ของสังคม ทั้งพร้อมที่จะ "ยกย่องคนดี" และช่วยเหลือคนดี
ด้วยกัน

4



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

4.โครงการสัมมนาการบริหารงานพัสดุ 16,880        วตัถุประสงค์
เร่ือง "ความเส่ียงและความรับผิดทางละเมิดในการ 1.เพื่อให้บุคลากรได้ท าความเข้าใจถึงความส าคัญ หลักเกณฑ์
บริหารงานพัสดุ" ของสถาบันโรคทรวงอก วธิกีาร ขั้นตอนในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งและ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมีความรู้
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 ความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดข้อควรระวงัความรับผิดทางละเมิด
    ในประเทศ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 1       6         ชั่วโมง 600           บาท/ชม./คน 3,600           2.เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการจดัหาด าเนินการ
(1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) จดัท าสัญญาซ้ือสัญญาจา้ง ตลอดจนการบริหารสัญญา ทั้งนี้
 - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากรและคณะท างาน 6            1         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 720             เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
(6 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 3.เพื่อให้ได้มีโอกาสยุติปัจจยัเส่ียงต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ
 - ค่าอาหารวา่งส าหรับวทิยากร คณะท างาน 126        2         มื้อ 30             บาท/คน/มื้อ 7,560           ของเจา้หน้าที่และผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุม (126 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 4.เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ข้อคิดเห็นระหวา่งผู้ร่วม
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม 5,000         บาท 5,000           สัมมนาด้วยกันและวทิยากรด้านพัสดุ

กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน บุคลากรสถาบัน ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒิุ รองผู้อ านวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝุาย หัวหน้าหอผู้ปุวย คณะกรรมการ
ผู้ตรวจพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยายความรู้ความเข้าใจในการจดัหา การจดัท า
สัญญาซ้ือสัญญาจา้ง ตลอดจนการบริหารสัญญา ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - ส.ค. 62 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความเข้าใจถึงความส าคัญ หลักเกณฑ์ วธิกีาร
ขั้นตอนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมีความรู้5



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

ความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดข้อควรระวงัความรับผิด
ทางละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจดัหาด าเนินการจดัท า
สัญญาซ้ือ สัญญจา้ง ตลอดจนการบริหารสัญญา ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
3.บุคลากรได้ทราบถึงคดีต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุที่มีการฟูองร้อง
และตัดสินแล้วเสร็จในศาลปกครองด้วย เพื่อปูองกันมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและกรณีเข้าข่ายความผิดตาม
พระราชบัญญติัวธิปีฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 อีกด้วย
4.บุคลากรได้มีโอกาสยุติปัจจยัเส่ียงต่างๆ ในการบริหารงาน
พัสดุของเจา้หน้าที่และผู้บริหาร
5.บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ข้อคิดเห็นระหวา่ง
ผู้ร่วมสัมมนาด้วยกันและวทิยากร

5.โครงการอบรม "พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 16,740        วตัถุประสงค์
พ.ศ. 2540" ประจ าปีงบประมาณ 2562 1.เพื่อทราบแนวทางในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 ของราชการ พ.ศ. 2540
    ในประเทศ 2.เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธภิาพในการให้ข้อมูล
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 1       6         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 3,600           ข่าวสาร
(1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง) 3.เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่
2.ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากรและคณะท างาน 6            1         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 720             เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(6 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 4.เพื่อให้ข่าวสารที่เปิดเผยแล้วไม่เป็นการละเมิดสิทธส่ิวนบุคคล
3.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าอบรม คณะท างาน และวทิยากร 106        2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 7,420           หรือท าให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม
(106 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
4.ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000         บาท 5,000            - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน 

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝุาย/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย/
หัวหน้าหน่วยงาน/คณะกรรมการและข้าราชการ สถาบัน
โรคทรวงอก
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
 - การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 1 วนั ระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - พ.ค. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ6



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญติัข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.บุคลากรเข้าใจแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
บัญญติัข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3.เข้าใจการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการละเมิด
สิทธส่ิวนบุคคลหรือท าให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม

6.โครงการ อนุรักษ์พลังงาน สถาบันโรคทรวงอก 2 39,500        วตัถุประสงค์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.มุ่นเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เกิดจติส านึกและมีความรู้พื้นฐาน
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากการ
    ในประเทศ ศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ เพื่อให้เกิดการน า
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 2 2       6         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม./รุ่น 14,400         ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลประหยัดได้จริง
(2 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง (2 รุ่น) 2.เพื่อลดการใช้พลังงานภายในองค์กรให้ได้ตามเปูาหมาย
2.ค่าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืมส าหรับวทิยากร 7            2         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 1,680           ที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งเป็นลดค่าไฟฟูา ค่าน้ า
และคณะท างาน (7 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) อย่างน้อย 10% ในขั้นตอนแรก
3.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าอบรม คณะท างาน และวทิยากร 307        2         มื้อ 30             บาท/คน/มื้อ 18,420         3.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการ
(307 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) บริหารจดัการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้อย่างเป็นระบบ
4.ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000         บาท 5,000           และยั่งยืน

กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 300 คน 
คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจประเมิน สส.พลังงาน และบุคลากร
ของสถาบันโรคทรวงอก (2 รุ่น)
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ภาคทฤษฎี ช่วงเช้า (09.00 - 12.00 น.)
เร่ือง "แนวทางการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์
พลังงาน"
2.ภาคปฏิบัติ ช่วงบ่าย (13.30 - 16.30) Energy work shop7



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

ระยะเวลาด าเนินการ
รุ่นที่ 1 เดือน ม.ีค. - ส.ค. 62 ผู้เข้าอบรม 150 คน
รุ่นที่ 2 เดือน ม.ีค. - ส.ค. 62 ผู้เข้าอบรม 150 คน
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประหยัด
พลังงานและสามารถลดใช้พลังงานได้ประมาณ 20%

7.โครงการอบรม "กิจกรรม 5ส. และเทคนิค 63,980        วตัถุประสงค์
การตรวจประเมิน 5ส." สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนากิจกรรม 5ส. อย่างมีมาตรฐาน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ยิ่งขึ้น ไปในทางเดียวกัน อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงแนวทางการตรวจ
    ในประเทศ ประเมิน 5ส.
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 3 2       6         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 43,200         3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวธิกีารให้คะแนน
(2 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วนั) แบบต่างๆในแต่ละพื้นที่
2.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าอบรม คณะท างาน และวทิยากร 107        2         มื้อ 30             บาท/คน/มื้อ 6,420           4.เพื่อให้ส่ิงแวดล้อมในสถานที่ท างาน เป็นระเบียบ สะอาด
 - (107 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) (1 วนั) สวยงาม ปลอดภัย
 - (57 คน x 30 บาท x 4 มื้อ) (2 วนั) 57          4         มื้อ 30             บาท/คน/มื้อ 6,840           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
3.ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากรและคณะท างาน 7            3         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 2,520            - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน 
(7 คน x 120 บาท x 3 มื้อ) (3 วนั) หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้ากิจกรรม 5ส. ของหน่วยงาน ทีมเยี่ยม
4.ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000         บาท 5,000           ส ารวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย กรณีศึกษา แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ
1.หลักการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5ส.
2.ทบทวนความหมายของ 5ส.
3.ประโยชน์ของการตรวจ 5ส.
4.บทบาทของคณะกรรมการตรวจ 5ส.
5.เทคนิคการตรวจ 5ส.
6.การวางแผนการตรวจ 5ส. ในแต่ละพื้นที่8



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

7.วธิกีารค้นหาสภาพที่เป็นปัญหาในแต่ละพื้นที่
8.วธิกีารให้คะแนนในแต่ละพื้นที่
9.วธิกีารเขียนข้อเสนอแนะที่ดี
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน3 วนั ระหวา่งเดือน ก.พ. - ส.ค. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความมุ่งมันและร่วมมือกันสร้างแนวทางพัฒนา
กิจกรรม 5ส. แนวทางเดียวกัน
2.บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรม 5ส.
3.การด าเนินกิจกรรม 5ส. ของสถาบันโรคทรวงอก มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
มีคุณภาพ

8.โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการปูองกันและ 2 54,640        วตัถุประสงค์
ระงับอุบัติภัย อัคคีภัย และการเคล่ือนย้ายผู้ปุวย 1.ได้เรียนรู้หลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขั้นรุนแรงแล้วจะ
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปฏิบัติตนอย่างไร
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 2.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะอันตรายของอัคคีภัยขั้นต้น และ
    ในประเทศ ขั้นรุนแรง ที่เกิดจากเชื้อเพลิงต่างๆภายในอาคาร
1.ค่าตอบแทนวทิยากร 3.ได้เรียนรู้และฝึกซ้อมเทคนิคการควบคุมอัคคีภัยขั้นต้น
 - ค่าวทิยากรภายนอกภาคเอกชน จ านวน 1 คน 2 1       2         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม./รุ่น 4,800           ด้วยวธิกีารต่างๆ ที่ถูกต้องและปลอดภัย
(1 คน x 1,200 บาท x 2 ชั่วโมง) x (2 รุ่น) 4.ได้เรียนรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์
 - ค่าวทิยากรภายนอกภาครัฐ 2 2       5         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม./รุ่น 12,000         ที่ใช้ในการควบคุมเพลิง
(2 คน x 600 บาท x 5 ชั่วโมง) x (2 รุ่น) 5.ได้ทราบถึงการจดัเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง และการจดัทีมเข้า
2.ค่าวสัดุ ช่วยเหลือผู้ปุวยและขนย้ายทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ถึง
 - ค่าน้ ายาดับเพลิง (2 รุ่น) 2 10,500       บาท 10,500         จดุที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องด้วยความปลอดภัย
 - ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ (2 รุ่น) 2 10,000       บาท 10,000         6.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจ คุ้นเคยกับอุปกรณ์
3.ค่าใช้สอย ดับเพลิงต่างๆ และรู้จกัใช้ตามความเหมาะสม
 - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากรและคณะท างาน 2 8            1         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ/รุ่น 1,920           7.ได้เรียนรู้และฝึกซ้อมเทคนิคการช่วยเหลือและเคล่ือยย้าย
(8 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) (2 รุ่น) ผู้ปุวย ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ตลอดจนการขนย้าย
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม วทิยากร 257        2         มื้อ 30             บาท/คน/มื้อ 15,420         ทรัพย์สินของทางราชการในส่วนที่ส าคัญๆ
และคณะท างาน กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)9
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ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
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หน่วยนับ
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รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

(257 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)  - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน 
1.เจา้หน้าที่ของสถาบัน (ข้าราชการ ลูกจา้งประจ าลูกจา้ง
ชั่วครวและบุคลากรใหม่ของสถาบัน)
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง/ต่ า ลมบ้าหมูหืดหอบ
3.มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ฝึกซ้อมได้เต็มที่
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งทฤษฎีและเน้นการฝึกปฏิบัติ
ดังนี้
1.ฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น ด้วยเคร่ืองดับเพลิงเคมี ชนิดต่างๆ
2.ฝึกซ้อมการต่อสายส่งน้ าดับเพลิงเข้าที่เกิดเพลิงไหม้
3.ฝึกซ้อมเทคนิคการใช้ท่อฉีดน้ าดับเพลิงขณะเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น
4.ฝึกซ้อมเทคนิคเคล่ือนย้ายผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้
ในกรณีเกิดอุบัติภัยหรืออัคคีภัยในอาคารผู้ปุวย และอาคาร
ที่เป็นส านักงานที่มีทรัพย์สินทางราชการ
ระยะเวลาด าเนินการ
รุ่นที่ 1 เดือน ม.ีค. - ส.ค. 62 ผู้เข้าอบรม 150 คน
รุ่นที่ 2 เดือน ม.ีค. - ส.ค. 62 ผู้เข้าอบรม 100 คน
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เรียนรู้หลักการปฏิบัติหลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ขั้นรุนแรง
2.เรียนรู้การปูองกันการเกิดอัคคีภัย
3.เรียนรู้วธิกีารดับเพลิงเบื้องต้น
4.เรียนรู้การเลือกใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดหรือท่อดับเพลิง
ส าหรับเพลิงไหม้แต่ละประเภท
5.เรียนรู้วธิกีารเคล่ือนย้ายผู้ปุวย ทรัพย์สิน และตัวเองจาก
สถานที่เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย

10
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9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวศิวกรรม 36,660        วตัถุประสงค์
ความปลอดภัย อาคารสถานที่ เคร่ืองมือ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ได้เรียนรู้ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาบันโรคทรวงอก ในสถาบัน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.เพื่อเรียนรู้วธิกีารใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 ได้อย่างถูกวธิแีละปลอดภัย
    ในประเทศ 3.เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกภาครัฐ 3 2       6         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม./วัน 21,600         และอุปกรณ์ทางการแพทย์
(600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 3 วนั) 4.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจ คุ้ยเคยกับเคร่ืองมือและ
 - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากรและคณะท างาน 3 8            120           บาท/คน/วนั 2,880           อุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนรู้จกัใช้งานตามความเหมาะสม
(8 คน x 120 บาท x 3 วนั) 5.เพื่อได้เรียนรู้การบริหารจดัการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
 - ค่าอาหารวา่งส าหรับวทิยากร คณะท างาน 3 58          2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ/วัน 12,180         ในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในสถาบันอย่างมี
และผู้เข้ารับการอบรม ประสิทธภาพและประสิทธผล
(35 บาท x 58 คน x 2 มื้อ x 3 วนั) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน
1.เจา้หน้าที่ของสถาบันโรคทรวงอก ประกอบด้วย
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอัคคีภัย ส่ิงแวดล้อมและการ
จราจร และเจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 25 คน
2.เจา้หน้าที่ที่มีการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น
เจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการช่างซ่อมบ ารุง เจา้หน้าที่ของหน่วยงาน
จา่ยกลาง เจา้หน้าที่เอกซเรย์ เจา้หน้าที่ซักฟอก เจา้หน้าที่ห้อง
สวนหัวใจ และเจา้หน้าที่ศูนย์ส่ือสาร จ านวน 25 คน
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 3 วนั ระหวา่งเดือน ม.ีค. - ส.ค. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความสามารถเข้าใจและคุ้ยเคยกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์11
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ทางการแพทย์ ตลอดจนน าความรู้ไปบริหารจดัการเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธภิาพต่อไป

10.โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร 38,420        วตัถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก หลักสูตรการเขียนหนังสือ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบียบงานสารบรรณ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 2.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง
    ในประเทศ น ามาสู่ประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ (2 คน) 2       12       ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 14,400         3.เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ
(12 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 คน) 4.เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการและรูปแบบของการ
 - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากรและคณะท างาน 2 7            120           บาท/คน/วนั 1,680           จดัท าบันทึกรายงานการประชุมและการจดรายงานประชุม
(7 คน x 2 วนั x 120 บาท) ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธภิาพ
 - ค่าอาหารวา่งส าหรับวทิยากร คณะท างาน 157        4         มื้อ 30             บาท/คน/มื้อ 18,840         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
และผู้เข้าอบรม (157 คน x 4 มื้อ x 30 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน
 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 3,500         บาท 3,500           1.บุคลากรในหน่วยงานของสถาบันที่ปฏิบัติงานด้านธรุการ

และสารบรรณ ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่างและตรวจแก้ร่างหนังสือ
ราชการและผู้สนใจจ านวนประมาณ 150 คน
2.เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
ตามก าหนด
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยายความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียน
หนังสือราชการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติปฏิบัติการ การพิมพ์
การร่างหนังสือ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วนั ระหวา่งเดือน ม.ค. - ก.ค. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบงานสารบรรณ
และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง12
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2.บุคลากรมีทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ การเขียน
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาและประสานภายในมากขึ้น
3.บุคลากรสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง
4.บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการและรูปแบบของ
การจดัท าบันทึกรายงานการประชุมและการจดรายงานประชุม
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธภิาพ

11.โครงการ การจดัการความรู้การใช้เคร่ืองมือวทิยุ 30,800        วตัถุประสงค์
คมนาคม ส าหรับเจา้หน้าที่ ของสถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการมีและการใช้วทิยุคมนาคมและความปลอดภัยในการ
:งานคุ้มครองจริยธรรม ส่ือสารทางวทิยุตลอดจนการเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและ
    ในประเทศ การถูกด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณี การใช้เคร่ืองวทิยุคมนาคม
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกภาคเอกชน 6         ชั่วโมง 1,200         บาท/ชั่วโมง 7,200           ที่ไม่ถูกต้อง
(1,200 บาท x 6 ชั่วโมง) 2.เพื่อให้เจา้หน้าที่ผู้รับการอบรมมีความรู้ในการรักษาพยาบาล
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกภาครัฐ 6         ชั่วโมง 600           บาท/ชั่วโมง 3,600           ทางวทิยุ การร่วมมือและการประสานงานในการปูองกันการ
(600 บาท x 6 ชั่วโมง) สูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ การเจบ็ปุวยระหวา่งสถานบริการ
 - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากรและคณะท างาน 2 10          120           บาท/คน/วนั 2,400           สุขภาพ
(120 บาท x 10 คน x 2 วนั) 3.เพื่อใช้วทิยุคมนาคมในการติดต่อส่ือสาร เพื่อสนับสนุนระบบ
 - ค่าอาหารวา่งส าหรับวทิยากร คณะท างาน และ 2 90          2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ/วัน 12,600         เฝูาระวงัโรค การควบคุมโรค การบรรเทาสาธารณภัยจาก
ผู้เข้ารับการอบรม ธรรมชาติ การประสานงานข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงาน
 (35 บาท x 90 คน x 2 มื้อ x 2 วนั) สาธารณสุขและสถานการณ์ต่างๆ
 - ค่าวสุัดอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000         บาท 5,000           4.เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ คุ้นเคยกับเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ตลอดจนรู้จกัใช้งานตามความเหมาะสม
กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 80 คน
เจา้หน้าที่ของสถาบันโรคทรวงอก ประกอบด้วย แพทย์เวร
พยาบาลเวรตรวจการช่างต่างๆ เจา้หน้าที่ศูนย์ส่ือสาร
พนักงานเปล แม่บ้านเวรและเจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยาย การสาธติ และการฝึกเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ > 80%13
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(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี
และการใช้เคร่ืองวทิยุคมนาคมและความปลอดภัยในการ
ส่ือสารทางวทิยุ
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการรักษาพยาบาลทางวทิยุ
การ่วมมือและการประสานงานในการปูองกันการสูญเสียอันเกิด
จากอุบัติเหตุ การเจบ็ปุวยระหวา่งสถานบริการต่างๆ
3.ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ กฎ ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับวทิยุส่ือสาร และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวา่ด้วยการบริหารเคร่ืองวทิยุคมนาคม การใช้แบบ
ฟอร์มต่างๆ ในการรับ - ส่งข่าวทางวทิยุ และการใช้
วทิยุคมนาคม เบื้องต้น

 - ฝุายทรัพยากรบุคคล 6,909,690    
12.โครงการ เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านพฤติกรรม 27,730        วตัถุประสงค์
บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมบริการ
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันโรคทรวงอก
    ในประเทศ 2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาตร์และศิลป์
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกภาคเอกชน 2       6         ชั่วโมง 1200 บาท/คน/ชม. 14,400         เทคนิคการให้บริการวธิกีารปรับเปล่ียนพฤติกรรม
(1,200 บาท x 6 ชม. x จ านวน 2 คน) การประสานงานการช่วยเหลือ
2.ค่าอาหารวา่งผู้เข้ารับการอบรม 100        2       5       107        2         มื้อ 35 บาท/คน/มื้อ 7,490           ซ่ึงกัน ความสามัคคี การท างานเป็นทีม เพื่อน าความรู้ไปใช้
100 คน วทิยากร 2 คน คณะผู้จดั5 คน ในการปฏิบัติงาน
(จ านวน 2 มื้อ x 35 บาท x จ านวน 107 คน) 3.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและ
3.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากร 2 คน คณะผู้จดั 5 คน 5       2       7            1         มื้อ 120 บาท/คน/มื้อ 840             จริยธรรมการแสดงสัมมาคารวะ การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
(จ านวน 1 มื้อ x 120 บาท x จ านวน 7 คน) การทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ และการกล่าวลา
4.ค่าวสัดุอุปกรณ์เอกสารการอบรม 5,000         บาท 5,000           เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการท างานให้มีประสิทธภิาพ

กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
ได้แก่ ระดับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝุาย
หัวหน้างาน ผู้ให้บริการด่านหน้าและบุคลากรผู้สนใจ
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน14
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ใช้เทคนิคการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรม
เกมส์เพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย
การบรรยาย และ Workshop
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ์การส่ือสาร
ที่มีประสิทธภิาพเกิดทักษะการให้บริการที่ดี
2.สามารถลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริการด้านพฤติกรรม
บริการได้
3.บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
บริการของตนเองและสร้างพฤติกรรมองค์กรที่ดีในการเป็นผู้ให้
บริการได้อย่างเหมาะสม

13.โครงการ "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม"่ ประจ าปี 2 18,170      บาท 36,340        วตัถุประสงค์
งบประมาณพ.ศ. 2562 1.เพื่อให้บุคลากรใหม่เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 เจตคติที่ดีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ

ที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
    ในประเทศ ประสิทธภิาพและมีประสิทธผล
 - วทิยากรภายในสถาบัน จ านวน 6 ท่าน 2       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 7,200           2.เสริมสร้างความคุ้นเคยระหวา่งบุคลากรใหม่อันจะก่อให้เกิด

ทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อการท างาน เพื่อส่วนรวม
(3 ชม. x 1,200 บาท x 2 คน) 3.เพื่อให้บุคลากรใหม่รู้กฎระเบียบ วธิปีฏิบัติ และเข้าใจ
 - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการอบรม 50 คน 50          5       8       63          2         มื้อ 35 บาท/คน/มื้อ 4,410           วฒันธรรมการท างานของสถาบัน สามารถที่จะน ามาปรับปรุง
วทิยากร 8 คน คณะผู้จดั 5 คน พัฒนาตนเองให้การท างานเกิดสัมฤทธผิลตรงตามเปูาหมาย
(จ านวน 2 มื้อ x 35 บาท x จ านวน 63 คน) ของสถาบัน
 - ค่าอาหารกลางวนั วทิยากร 8 คน 5       8       13          1         มื้อ 120 บาท/คน/มื้อ 1,560           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 คณะผู้จดั 5 คน  - ประเภท ข.  จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวมทั้งส้ิน 100 คน
(จ านวน 1 มื้อ x 120 บาท x จ านวน 13 คน) รุ่นที่ 2 ระหวา่ง 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์เอกสารการอบรม 5,000         บาท 5,000           รุ่นที่ 2 ระหวา่ง 1 เม.ย. - 3 ก.ย. 62

รวมเป็นเงิน 18,170          - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย....
รวมค่าใช้จา่ยทั้ง 2 รุ่น เป็นเงินทั้งส้ิน สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(18,170 บาท x 2 รุ่น = 36,340 บาท)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน  
 บรรยาย อภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม15
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ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรที่บรรจใุหม่ทุกคนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม
มีเจตคติที่ดีต่อวชิาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประโยชน์ต่อ
สถาบันโรคทรวงอก
2.บุคลากรมีจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น
3.บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ
ของงาน

14.โครงการเพิ่มทักษะกฎระเบียบด้านทรัพยากร 58,220        วตัถุประสงค์
บุคคล ประจ าปี 2562 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไข
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 การก าหนดต าแหน่ง และการเล่ือนระดับข้าราชการ
    ในประเทศ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการส่งบุคลากร
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกภาครัฐ 2 4       6         ชั่วโมง 600 บาท/คน/ชม. 28,800         ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม
(จ านวน 4 คน x ชม.ละ 600 บาท x จ านวน 6 ชม. 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมวางระบบการประเมินผลการ
x จ านวน 2 วนั) ปฏิบัติงานการประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ ที่เป็น
2.ค่าอาหารวา่งผู้เข้ารับการอบรม 150 คน 2 150        5       4       159        2         มื้อ 35 บาท/คน/มื้อ 22,260         มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้เข้าประเมินและผู้ถูกประเมิน
วทิยากร 4 คน คณะผู้จดั 5 คน และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
(จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x จ านวน 159 คน กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
x จ านวน 2 วนั)  - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน
3.ค่าอาหารกลางวนั วทิยากร 4 คน คณะผู้จดั 5 คน 2 5       4       9            1         มื้อ 120 บาท/คน/มื้อ 2,160           คณะกรรมการบริหารหน่วยงานบริการ คณะกรรมการบริหาร
(จ านวน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท x จ านวน 9 คน สถาบันโรคทรวงอก หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝุาย
x จ านวน 2 วนั) หัวหน้าแผนกหัวหน้าหอผู้ปุวย หัวหน้างานและบุคลากรผู้สนใจ
4.ค่าวสัดุอุปกรณ์เอกสารการอบรม 5,000         บาท 5,000            - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย....

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน  
เรียนรู้โดยการศึกษาเอกสาร การบรรยาย การอภิปราย
การฝึกปฏิบัติ
การประเมินวทิยากร
หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม
1.หลักเกณฑ์เง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง16
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(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

2.การวเิคราะห์อัตราก าลัง FTE
3.การเล่ือนระดับข้าราชการ
4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.การเขียนแผนพัฒนารายบุคคล
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 (จ านวน 2 วนั)
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไข
การก าหนดต าแหน่ง และการเล่ือนระดับข้าราชการเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเหมาะสมในแต่ละบุคคล
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน

15.โครงการ สรอ.รวมพลังสามัคคี ท าดีเพื่อสังคม 2 591,750     1,183,500    วตัถุประสงค์
ประจ าปี 2562 1.เพื่อส่งเสริมการสร้างความสามัคคี การวางแผน
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีมให้กับบุคลากรของสถาบัน

2.เพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งโรงพยาบาล วดั โรงเรียน
    ในประเทศ ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - ค่าที่พัก  พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ห้องพักเด่ียว จ านวน 5 ห้อง x 1,450 บาท 5         ห้อง 1,450 บาท/ห้อง 7,250           3.เพื่อส่งเสริมการปูองกันดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้
ห้องพักคู่ จ านวน 85 ห้อง x 1,800 บาท 85       ห้อง 1,800 บาท/ห้อง 153,000       กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 170        4         มื้อ 50 บาท/คน/มื้อ 34,000         4.เพื่อปลูกฝังจติส านึกให้เกิดความตระหนักถึงการ
คณะท างานและวทิยากร กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 170 คน x 4 มื้อ x 50 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 300 คน
 - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้ารับการอบรม คณะท างานและ 170        1         มื้อ 350 บาท/คน/มื้อ 59,500         กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ
วทิยากร และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 รุ่นๆ ละ
(จ านวน 170 คน x 1 มื้อ x 350 บาท (1 วนั) 150 คน
 - ค่าอาหารกลางวนั ผู้เข้ารับการอบรม คณะท างาน 170        2         มื้อ 300 บาท/คน/มื้อ 102,000        - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย....
และวทิยากร สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 170 คน x 2 มื้อ x 300 บาท (2 วนั)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
 - ค่าเช่ายานพาหนะรับส่ง 2 3         คัน 20,000 บาท/คัน/วนั 120,000       สถานที่เอกชน
จ านวน 150 คน รถบัส 2 ชั้น 3 คันๆ ละ กิจกรรมด าเนินงาน  
20,000 บาท x 2 วนั (ไป-กลับ)  - บรรยาย อภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน  - เตรียมสถานที่ และวสัดุอุปกรณ์
จ านวน 20 คน รถตู้ 2 คัน x คันละ 3,500 บาท 2 2         คัน 3,500 บาท/คัน/วนั 14,000          - ประชาสัมพันธใ์ห้บุคลากรในกลุ่มภารกิจอ านวยการ
x 2 วนั (ไป-กลับ)  ได้รู้ในการจดัท าโครงการ และรณรงค์ ชักชวนให้บุคลากร17



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - ค่าทางด่วน 2,000 บาท 2,000           ออกมาร่วมกิจกรรมโครงการ สรอ. รวมพลังสามัคคี
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 100,000 บาท 100,000       ท าดีเพื่อสังคม

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 591,750       ระยะเวลาด าเนินการ
รวมค่าใช้จา่ยทั้ง 2 รุ่น เป็นเงินทั้งส้ิน รุ่นที่ 1 ระหวา่งเดือน ม.ค. - ก.พ. 62
(18,170 บาท x 2 รุ่น = 36,340 บาท) รุ่นที่ 2 ระหวา่ง ม.ีค. - เม.ย. 62

ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ประชาชนมีความสนใจปูองกันดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
2.บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น
3.บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ
ของงาน

16.โครงการ พัฒนาศักยภาพในการท างานเป็นทีม 602,850      วตัถุประสงค์
เพื่อการบริการที่ดีอย่างมีคุณธรรม 1.เพื่อสร้างจติส านึกและทัศนคติที่ดีให้เกิดการท างานร่วมกัน
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ ประจ าปี 2562 เป็นระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 2.เพื่อปลูกฝังทัศนคติการท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่

ความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กร
    ในประเทศ 3.เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความพึงพอใจ
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 200        10     210        4         มื้อ 50 บาท/คน/มื้อ 42,000         ความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการท างาน
200 คน 4.เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีพฤติกรรม
คณะท างาน 10 คน บริการด้วยใจ เข้าถึงวฒันธรรมองค์กร
(จ านวน 210 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) 5.ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ตามแนวพระด าริเศรษฐกิจ
 - ค่าอาหารกลางวนั ผู้เข้ารับการอบรม 200 คน 200        10     210        2         มื้อ 300 บาท/คน/มื้อ 126,000       พอเพียง การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ชุมชม
คณะท างาน 10 คน 6.เพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งโรงเรียน วดั ชุมชน
(จ านวน 210 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) (1 วนั) ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้ารับการอบรม 200 คน 200        10     210        1         มื้อ 350           บาท/คน/มื้อ 73,500         พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คณะท างาน 10 คน กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 210 คน x 1 มื้อ x 350 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 200 คน
 - ค่าที่พัก ผู้เข้ารับการอบรม 200 คน 3         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 4,350           บุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ
คณะท างาน 10 คน  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย...
ห้องพักเด่ียว (จ านวน 3 ห้อง x 1,450 บาท) .สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
ห้องพักคู่ (จ านวน 100 ห้อง x 1,800 บาท) 100      ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 180,000        - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
 - ค่าเช่ายานพาหนะรับส่ง 2 4         คัน 20,000       บาท/คัน/วนั 160,000       โรงแรมเอกชน ณ โครงการศึกษาวจิยัและพัฒนาสิงแวดล้อม
(จ านวน 200 คน รถบัส 2 ชั้น 4 คันๆ ละ แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมากจากพระราชด าริ ต าบลแหลมผักเบี้ย
20,000 บาท x 2 วนั (ไป-กลับ) อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี
 - ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 5,000         บาท 5,000           กิจกรรมด าเนินงาน18



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์โสตฯ 10,000       บาท 10,000          - การบรรยายสาธติ แบ่งกลุ่ม ศึกษาดูงาน
 - ค่าทางด่วน 2,000         บาท 2,000           ระยะเวลาด าเนินการ

ในระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เข้าใจตนเองและรู้ใจ
เพื่อนร่วมงาน
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ ์การส่ือสาร
ที่มีประสิทธภาพเกิดทักษะการให้บริการทีดี
3.เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กร และ
การท างานเป็นทีม
4.บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ
ของงาน
5.เสริมสร้างการเรียนรู้การด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

17.โครงการคัดเลือกคนดีศรีสถาบันโรคทรวงอก 1,050          วตัถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2562 1.เพื่อยกย่องบุคลากรของสถาบันที่มีความประพฤติดี และมี
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 ผลการปฏิบัติงานดี

2.เพื่อเสริมสร้างขวญัและก าลังใจให้บุคลากรของสถาบันฯ
    ในประเทศ กระท าดีต่อไป
 - ค่าอาหารวา่งผู้เข้าประชุม 10 คน 2 10          5       15          1         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 1,050           3.เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่นให้ปรากฎและเป็น
คณะท างาน 5 คน (จ านวน 2 วนั x 1 มื้อ ๆ ละ ตัวอย่าง
 35 บาท x 15 คน) 4.เพื่อสร้างภาพพจน์ของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ก./ข. เป็นบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก 
ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มข้าราชการ ระดับช านาญการพิเศษ-ช านาญการ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการ ระดับช านาญงาน-ระดับปฏิบัติการ -
ปฏิบัติงาน
กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกจา้งประจ า
กลุ่มที่ 5 พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย....
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี19



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

กิจกรรมด าเนินงาน
คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสถาบัน
โรคทรวงอก
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีสถาบันโรคทรวงอก
ประจ าปี 2562
จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังน้
1.ได้รับการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.ได้รับเงินรางวลัจากสถาบัน
3.ได้รับประกาศเกียรติคุณ

18.โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2562 5,000,000    วตัถุประสงค์
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

ในการปฏิบัติงานในปัจจบุันให้มีประสิทธภิาพ และรองรับการ
    ในประเทศ เปล่ียนแปลงในอนาคต
 - ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 5,000,000   บาท 5,000,000     2.เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความ
ไปราชการตามระเบียบของทางราชการ สัมพันธเ์ชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายเพื่อให้

การปฏิบัติงานมีความราบร่ืน
กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 
บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
ส่งพัฒนาภายนอกองค์กร
ระยะเวลาด าเนินการ
ในระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ในการ
ปฏิบัติงานในปัจจบุันได้มีประสิทธภิาพ และรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวคิด
และวธิกีารไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 2,368,305    
 - กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 582,500      
19.โครงการประชุมวชิาการกลุ่มงานศัลยศาสตร์ 140,600      วตัถุประสงค์
CDI-CVT Surgery Annual Meeting 1.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการด้านศัลยกรรมผ่าตัด
ประจ าปี 2562 หัวใจ ปอด และหลอดเลือด และน าเสนอแนวทางการรักษา
:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 30919 ใหม่ๆ ในปัจจบุัน
    ในประเทศ 2.เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิด
 - ค่าวทิยากรภายในสถาบัน 2 7         ชั่วโมง 600           บาท/วนั/ชม. 8,400           ประสิทธภิาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
(7 ชั่วโมง x 2 วนั x 600 บาท) 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาด้าน
 - ค่าวทิยากรภาคเอกชน 2 3         ชั่วโมง 1,200         บาท/วนั/ชม. 7,200           ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการน าเสนอ ผลงาน
(3 ชั่วโมง x 2 วนั x 1,200 บาท) ทางวชิาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - ค่าอาหารวา่ง (4 มื้อ x 250 คน x 35 บาท) 250        4         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 35,000         4.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์วชิาการด้านศัลยกรรม
 - ค่าอาหารกลางวนั (2 มื้อx250 คนx120 บาท) 250        2         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 60,000         ผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือด แก่บุคลากรของโรงพยาบาล
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์/เบ็ดเตล็ด 30,000       บาท 30,000         ผ่าตัดหัวใจในเครือข่ายทั้งในประเทศ/ต่างประเทศและบุคลากร

ของสถาบัน
กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน
1.แพทย์ พยาบาล และเจา้หน้าที่สหสาขาวชิาชีพภายใน
สถาบัน โรคทรวงอก จ านวน 150 คน
2.แพทย์ พยาบาล และเจา้หน้าที่สหสาขาวชิาชีพผู้สนใจ
ภายนอกสถาบัน จ านวน 100 คน
กิจกรรมด าเนินงาน
 - การบรรยายทางวชิาการทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - อภิปรายกลุ่ม
 - การน าเสนอผลงานวชิาการ/ผลงานวจิยั
ระยะเวลาด าเนินการ    จ านวน 2 วนั
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ตามวตัถุประสงค์ที่ต้ังไว้
2.สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการผ่าตัดหัวใจ
ปอดและหลอดเลือด
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20.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 441,900      วตัถุประสงค์
ด้านการศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชด าริตามรอย 1.เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
พระยุคลบาท กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบัน ได้เรียนรู้ตามรอยพระบาทและน้อมน าพระราชด าริมาเป็น
โรคทรวงอก แบบอย่างในการใช้ชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง
:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 30919 2.เพื่อปลูกฝังสร้างจติส านึกให้ทุกคนเกิดความตระหนัก
    ในประเทศ และเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ดิน น้ า พืชพรรณไม้
 - ค่าที่พัก ส่ิงแวดล้อม และพลังงานธรรมชาติ เพื่อปกปูองให้โลกของเรามี
1.ห้องพักเด่ียว (8 ห้อง x 1,450 บาท) 8         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 11,600         ความสมบูรณ์และน่าอยู่ลดการเกิดภัยธรรมชาติลง
2.ห้องพักคู่ (56 ห้อง x 1,800 บาท) 56       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 100,800       3.สร้างขวญัและก าลังใจแก่บุคลากร
3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 120        2         มื้อ 100           บาท/คน/มื้อ 24,000         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(2 มื้อ x 120 คน x 100 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 120 คน
4.ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 2 120        700           บาท/คน/มื้อ 168,000        - ศัลยแพทย์และวสัิญญแีพทย์
(120 คน x 700 บาท x 2 วนั)  - พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักจดัการงานทั่วไป
5.ค่ายานพาหนะรถบัส(30,000บาท x 2คัน x 2วนั) 2 2         คัน 30,000       บาท/คัน/วนั 120,000       พนักงานธรุการ พนักงานบริการ งานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด
6.ค่ายานพาหนะรถตู้ (4,000บาท x 2คัน x 2วนั) 2 2         คัน 4,000         บาท/คัน/วนั 16,000         งานการพยาบาลผู้ปุวยในศัลยกรรมทรวงอก หน่วยงานวสัิญญี
7.ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500         บาท 1,500           พยาบาล หน่วยงานผ่าตัดปอด หน่วยงานผ่าตัดหัวใจ

หน่วยงานปอดหัวใจเทียม คลินิกผู้ปุวยนอกศัลยกรรมทรวงอก
 - เจา้หน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู เจา้หน้าที่ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
เจา้หน้าที่ส านักงานเลขากลุ่มงานศัลยศาสตร์สถาบัน
โรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
ศึกษาดูงาน เรียนรู้โครงการพระราชด าริตามรอยพระยุคลบาท
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรทุกระดับในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ได้เรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติตนเพื่อให้มีชีวติความเป็นอยู่แบบพอเพียง
2.บุคลากรเกิดความรักสามัคคีในองค์กรเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นข้าราชการ
ที่ดีของแผ่นดินไทยปกปูองทรัพยากรของสถาบันและ
ทรัพยากรของชาติให้ถูกใช้งานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
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 - กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 197,275      
21.โครงการประชุมวชิาการประจ าปี กลุ่มงาน 175,000      วตัถุประสงค์
อายุรศาสตร์ปอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยทางด้านโรคระบบทางเดิน
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด หายใจให้แก่แพทย์ทั่วไปเพื่อการน าไปสู่การน าเอาองค์ความรู้
    ในประเทศ ไปใช้ในเวชปฏิบัติดูแลผู้ปุวยอย่างมีประสิทธภิาพสูงสุด
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (ภาครัฐ) 4       2         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 4,800           2.เพื่อเป็นการกระตุ้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม ติดตามความรู้ทางด้านวชิาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
(จ านวน 4 คน x 2 ชม. x ชม.ละ 600 บาท) อย่างต่อเนื่อง
2.ค่าตอบแทนวทิยากรภายใน (ภาครัฐ) 2       16       ชั่วโมง 300           บาท/คน/ชม. 9,600           3.เพื่อเป็นการสนับสนุนบรรยากาศทางด้านวชิาการและงาน
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม วจิยัของสถาบัน
(ช่วงละ 2 คน x 16 ชม. x ชม.ละ 300 บาท) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
3.ค่าอาหารกลางวนั 2 320        120           บาท/คน/วนั 76,800          - ประเภท ข.  จ านวน .320 คน
(จ านวน 320 คน x 120 บาท x 2 วนั) 1.แพทย,์ พยาบาลและสหวชิาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก
4.ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 2 320        2         มื้อ 35             บาท/คน/วนั 44,800         จ านวน 100 คน
(จ านวน 320 คน x 35 บาท x 2 วนั x 2 มื้อ) 2.แพทย,์ พยาบาลสหวชิาชีพบุคลากรและผู้สนใจจากภายนอก
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ 30,000       บาท 30,000         สถาบันโรคทรวงอก จ านวน 200 คน
6.ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 5,000         บาท 5,000           3.วทิยากรภาครัฐ และคณะผู้จดัประชุม จ านวน 20 คน
7.ค่าพาหนะวทิยากรภายนอกสถาบัน 4,000         บาท 4,000            - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 4 ภาค ประเทศไทย
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
จดัประชุมวชิาการบรรยายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย
ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วนั ในปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
 - จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมวชิาการประจ าปี
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด จ านวน 300 คน
2.เชิงคุณภาพ
 - ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจการฝึกอบรมที่จะน าองค์ความรู้
ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปุวย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าประชุมจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านโรคระบบ
ทางเดินหายใจ และน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ปุวย
ได้อย่างมีประสิทธภิาพและถูกต้องมากขึ้น23
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2.มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษา
ผู้ปุวยร่วมกัน

22.โครงการ"วนันอนหลับโลก (World Sleep Day)" 22,275        วตัถุประสงค์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความรู้
:ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ความเข้าใจถึงความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ

และความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อย
    ในประเทศ ภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ แนวทางการรักษา
1.ค่าอาหารวา่ง และการใช้เคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกเพื่อการรักษา
 - ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมโครงการ (จ านวน 150คน) 150        35             บาท/คน 5,250           2.รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
(150 คน x 35 บาท) เกี่ยวกับการนอนหลับ และความผิดปกติที่เกิดจากการ
 - ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 15          35             บาท/คน 525             นอนหลับที่พบบ่อยภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
(15 คน x 35 บาท) และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
2.ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 150 คน 2,000         บาท 2,000           3.เพื่อให้ประชาชนไดรับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ
3.ค่าซองบรรจเุอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 150        35             บาท/คน 5,250           เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณหลับ
จ านวน 150 คน (150 คน x 35 บาท) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
4.ค่าปากกาส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 150        5               บาท 750              - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน
จ านวน 150 คน (150 คน x 5 บาท) บุคลากรด้านการแพทย์ กลุ่มผู้ปุวยในคลินิกศูนย์โรคนอนหลับ
5.ค่าวทิยากรภายนอก (จ านวน 4 คน) 4       1         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 2,400           ญาติผู่ปุวย ประชาชนผู้สนใจ
(4 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
6.ค่าวทิยากรภายใน (จ านวน 2 คน) 2       1         ชั่วโมง 300           บาท/คน/ชม. 600             กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(2 คน x 300 บาท x 1 ชั่วโมง)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

7.ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ 5,500         บาท 5,500           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

กิจกรรมด าเนินงาน
1.การบรรยายให้ความรู้
ใ1.1นหัวข้อ "ความส าคัญของการหลับ สุขนิสัยการหลับที่ดีและ
ความผิดปกติจากการหลับ" โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1.2เสวนา เกี่ยวกับโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
โดยแพทย์ พยาบาล และผู้ปุวยที่มีประสบการณ์
2.กิจกรรมวนัรณรงค์
2.1ประชาสัมพันธก์ิจกรรมผ่านส่ือประชาสัมพันธต่์า ,ๆ
หนังสือเวยีน
2.2จดันิทรรศการ เอกสารแผ่นพับโปสเตอร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ, ผลการด าเนินงานของ
ศูนย์โรคการนอนหลับ, โฆษณาผ่านส่ือกวทิย,ุ ผ่านส่ือออนไลน์
Facebook
3.ตรวจเช็คความดันโลหิต หาดัชนีมวลกาย กรณีผู้ที่มีดัชนี24
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มวลกายเกินเกณฑ์ปกติ จะประเมินหาความเส่ียงของโรค
นอนกรนเพิ่มเติม ได้แก่ การวดัรอบคอ รอบสะโพก และ
การประเมิน Epworth sleepiness score และรับค าปรึกษา
ปัญหาสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ (ฟรี)
4.รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการนอนรวมถึงแนะน าสุขลักษณะ
ที่ดีในการนอนโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ
5.รับปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เคร่ืองมือ
อัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) โดยทีมแพทย์ พยาบาล และ
ผู้เชี่ยวชาญ
6.ให้ค าแนะน าอาหาร การควบคุมน้ าหนัก การออกก าลังกาย
จากสหวชิาชีพ, คลินิกอดบุหร่ี ทันตกรรม
7.ร่วมประกวดค าขวญัชิงรางวลั วนันอนหลับโลก
8.ร่วมสนุกเล่นเกมส์ ตอบค าถาม
ระยะเวลาด าเนินการ
ก.พ. 62 - มี.ค. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
1.1มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80
1.2ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 80
2.เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญของภาวะ
นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ได้รับความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของโรคปัญหาเกี่ยวกับ
การนอนหลับที่พบบ่อย และความผิดปกติที่เกิดจากการนอน
ภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
2.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวก(CPAP)
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3.เพื่อรณรงค์ลดปัจจยัเส่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เหมาะสม
เพื่อสุขภาพที่ดี
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 - กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 430,300      
23.โครงการประชุมวชิาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 232,200      วตัถุประสงค์
หัวใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.ได้รับความรู้ในเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งแนวทาง
"ConciseCardiology 2019" เวชปฏิบัติ และความก้าวหน้าในเร่ืองการตรวจรักษาโรคหัวใจ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 30920 ด้วยวทิยาการใหม่ๆ
    ในประเทศ 2.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการดูแลผู้ปุวย
1.หมวดค่าตอบแทน และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอื่นหรือประชาชน เพื่อให้น าใช้
 - ค่าวทิยากรภายในสถาบัน จ านวน 10 ชั่วโมงๆละ 10       ชั่วโมง 300           บาท/ชม. 3,000           หรือให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง
300 บาท กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าวทิยากรภายนอกสถาบัน จ านวน 2 ชั่วโมงๆละ 2         ชั่วโมง 600           บาท/ชม. 1,200            - ประเภท ข.  จ านวน 600 คน
2.หมวดค่าใช้สอย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของสถาบัน
 - ค่าอาหารวา่ง 4 มื้อๆ ละ 35บาท จ านวน600คน 600        4         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 84,000         โรคทรวงอก และโรงพยาบาลอื่นในเขตใกล้เคียง รวมถึง
 - ค่าอาหารกลางวนั 2 มื้อๆ ละ 120 บาท 600        2         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 144,000       ผู้สนใจ (เป็นโครงการที่มีบุคคลภายนอกร่วมประชุม)
จ านวน 600 คน  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย

สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตนนทบุรี
ปทุมธานี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
จดัประชุม บรรยายถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
ระยะเวลาด าเนินการ
2 วนั ประมาณกลางเดือน ก.พ. 62 ต้ังแต่ 08.30 - 16.30 น.
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าประชุมไม่ต่ ากวา่จ านวนที่ต้ังเปูาไว้
600 คน
2.เชิงคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 85
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรทางการแพทย์มีความเข้าใจในเร่ืองวธิกีารดูแลรักษา
โรคหัวใจ และโรคแทรกซ้อนจากโรคหัวใจ
2.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
และถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่น และประชาชน ให้ทราบอย่าง
กวา้งขวางยิ่งขึ้น
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24.โครงการประชุมวชิาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 198,100      วตัถุประสงค์
หัวใจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทราบถึงแนวทางการตัดสินใจในการ
"อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและ รักษาผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
หลอดเลือด Complex Cardiovascular การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ปุวย ตลอดจนวธิี
Intervention Forum 2019 การรักษาใหม่ๆ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 30920 2.เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และวธิกีารแก้ไขปัญหาจาก
    ในประเทศ การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้อย่างเหมาะสมและมี
1.หมวดค่าตอบแทน ประสิทธภิาพ
 - ค่าวทิยากรภายในสถาบัน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 6         ชั่วโมง 300           บาท/ชม. 1,800           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
300 บาท  - ประเภท ข.  จ านวน 500 คน
 - ค่าวทิยากรภายนอก (ภาครัฐบาล) 6         ชั่วโมง 600           บาท/ชม. 3,600           1.อายุรแพทย์โรคหัวใจ รวมถึงพยาบาลและบุคลากร
จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสวนหัวใจของสถาบัน
2.หมวดค่าใช้สอย โรคทรวงอกและโรงพยาบาลอื่นในเขตใกล้เคียงที่มีห้องสวน
 - ค่าอาหารวา่ง 4 มื้อๆ ละ 35บาท จ านวน500คน 500        4         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 70,000         หัวใจ (เป็นโครงการที่มีบุคคลภายนอกร่วมประชุม)
 - ค่าอาหารกลางวนั 2 มื้อๆ ละ 120 บาท 500        2         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 120,000        - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
จ านวน 500 คน สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตนนทบุรี
3.หมวดค่าวสัดุและอุปกรณ์ (แผ่นดีวดีี) 2,700         บาท 2,700           ปทุมธานี และโรงพยาบาลอื่นๆ ในต่างจงัหวดัที่มีห้องสวนหัวใจ

 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
จดัประชุม บรรยายถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
ระยะเวลาด าเนินการ
2 วนั ประมาณกลางเดือน ก.ค. 62 ต้ังแต่ 08.30 - 16.30 น.
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าประชุมไม่ต่ ากวา่จ านวนที่ต้ัง
เปูาหมายไว ้500 คน
2.เชิงคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ต่ าวา่ร้อยละ 84
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเร่ืองแนวทางการ
ให้การรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน การเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับผู้ปุวย
ในแต่ละราย
2.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ในการปูองกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที
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 - กลุ่มงานรังสีวิทยา 869,970      
25.โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมิน 497,370      วตัถุประสงค์
ผู้เชี่ยวชาญ "การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส 1.เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมการเป็น
ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ" วทิยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการ

(6th Air Pneumo) อ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมนิโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงาน

:กลุ่มงานรังสีวทิยา 30970 ระหวา่งประเทศ
    ในประเทศ 2.เพื่อฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้แพทย์ท างานเกี่ยวข้อง
ค่าอาหาร - ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม โรคปอดจากการประกอบอาชีพให้สามารถอ่านฟิล์มโรคปอด
 - ค่าอาหารวนัแรก (ส าหรับวทิยากร คณะผู้จดั 1 27          120           บาท/คน/วนั 3,240           จากการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ILO
และผู้สังเกตการณ์) (27 คน x 120 บาท x 1 วนั) 3.เพื่อประเมินผู้เชี่ยวชาญจากการอ่านฟิล์มตามมาตรฐาน ILO
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม วนัที่สองถึงวนัที่ส่ี 3 107        2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 22,470         และให้การรับรองโดยองค์การความร่วมมือในระดับภูมิภาค
(ส าหรับผู้รับการอบรม วทิยากร คณะผู้จดัและ เอเชีย AIR Pneumo (Asian Intersive Reader of
ผู้สังเกตการณ์) (107คน x 35บาท x 2 มื้อ x 3วนั) Pneumoconiosis)
 - ค่าอาหาร วนัที่สองถึงวนัที่ส่ี (ส าหรับผู้รับการ 3 107        120           บาท/คน/วนั 38,520         4.เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ของ
อบรม วทิยากร คณะผู้จดัและผู้สังเกตการณ์) ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทั้งภายในและระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะ
(107 คน x 120 บาท x 3 วนั) ในภูมิภาคเอเชีย
รวมค่าอาหาร+อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 64,230        5.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการด้านโรคปอด
ค่าที่พักวิทยากร จากการประกอบอาชีพ ระหวา่งประเทศไทยและประเทศใน
 - ค่าที่พักวทิยากรและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 5 4       1,450         บาท/คน/คืน 29,000         ภูมิภาคเอเชีย
(4 คน x 5 คืน x 1,450 บาท : ห้อง : คืน) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าที่พักวทิยากรและผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศ 5 2       1,450         บาท/คน/คืน 14,500          - ประเภท ก  จ านวน 80 คน
(ต่างจงัหวดั) 1.แพทย์ที่สอบผ่าน Air Pneumo แล้ว และต้องการสอบ
 (2 คน x 5 คืน x 1,450 บาท : ห้อง : คืน) ต่ออายุประกาศนียบัตร
รวมค่าที่พักวิทยากร 43,500        2.รังสีแพทย,์ อายุรแพทย,์ แพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์,
ค่าพาหนะวิทยากร แพทย์และนักวชิาการจากส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินวทิยากรผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศ 2       7,500         บาท/คน 15,000         กรมควบคุมโรคและหน่วยงานอื่นๆ ตัวแทนแพทย์ทางด้าน
(ต่างจงัหวดั) (7,500 บาท x 2 คน) อาชีวเวชศาสตร์จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ที่ผ่านการ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินวทิยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 2       15,000       บาท/คน 30,000         อบรมการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิสตามมาตรฐาน
ต่างประเทศ (15,000 บาท x 2 คน) องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO classification 200)
 - ค่าจา้งเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 4 2         คัน 3,500         บาท/คัน/วนั 28,000         กิจกรรมด าเนินงาน
(ส าหรับวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้ารับการอบรม การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และประเมินโดยการสอบภาคปฏิบัติ
จากต่างประเทศ) (3,500 บาท x 2 คัน x 4 วนั) ระยะเวลาด าเนินการ
 - ค่าพาหนะรับจา้ง (350 บาท x 5 คน x 4 วนั) 4 5         คน 350           บาท/คน/วนั 7,000           เดือน ธนัวาคม 61จ านวน 4 วนั
รวมค่าพาหนะวิทยากร 80,000        ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ค่าตอบแทนวิทยากร  - เชิงปริมาณ:จ านวนแพทย์ (ที่ไม่เคียเข้ารับการอบรมมาก่อน)
  วทิยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จากกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกวา่ 25 คน
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วนัที่สอง  - เชิงคุณภาพ
จ านวน 3คน คนละ 1ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 3       1         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           : แพทย์ที่เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านได้รับใบ
จ านวน 2คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 2       2         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 4,800           ประกาศนียบัตรไม่น้อยกวา่ 80%
จ านวน2 คน คนละ1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200บาท 2       1.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           : แพทย์ที่เข้ารับการสอบเพื่อต่ออายุประกาศนียบัตร สามารถ
จ านวน2 คน คนละ2.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200บาท 2       2.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 6,000           สอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตรไม่น้อยกวา่ 80% ของจ านวน
วนัที่สาม ผู้เข้ารับการสอบ
จ านวน 2คน คนละ1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200บาท 2       1.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
จ านวน 2คน คนละ1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200บาท 2       1.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           1.ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถวนิิจฉัยโรคปอดจากการ
จ านวน 2คน คนละ1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200บาท 2       1.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           ท างานที่ได้มาตรฐานผ่านการประเมินรับรองโดย
จ านวน 2คน คนละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 2       4         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600           AIR Pheumo และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่
วนัที่ส่ี ส านักงานกองทุนเงินทดแทนได้
จ านวน 1คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 1       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           2.แพทย์และบุคลากรที่ร่วมในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
จ านวน 2คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 2       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 7,200           และความช านาญในกานอ่านฟิล์มโรคปอดตามมาตรฐาน
จ านวน 2คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 2       2         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 4,800           ILO เพิ่มขึ้น
รวมค่าตอบแทนวทิยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 54,000         3.แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวทิยาการอ่านฟิล์ม
วทิยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย โรคปอดจากการประกอบอาชีพได้
วนัที่สอง 4.ลูกจา้งจะได้รับการวนิิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น
จ านวน 1คน คนละ 1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 1       1         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 600             โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่สงสัยวา่จะเป็นโรคปอดจากการ
จ านวน 1คน คนละ 1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 1       1         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 1,200           ประกอบอาชีพหรือเป็นโรคในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงทางหน่วยงาน
จ านวน 1 คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 1       2         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 1,200           ที่เกี่ยวข้องจะได้จดัระบบติดตาม เฝูาระวงัลูกจา้งกลุ่มนี้ให้
จ านวน 1คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 1       2         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400           เหมาะสม ต่อเนื่องต่อไป
จ านวน 3คน คนละ 1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 3       1.5      ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 2,700           5.คาดวา่ลูกจา้งที่ปุวยเป็นโรคปอดจากการประกอบอาชีพ
จ านวน1 คน คนละ1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200 บาท 1       1.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 1,800           ซ่ึงแต่เดิมไม่ได้รับการวนิิจฉัย จะได้รับการวนิิจฉัยและรายงาน
จ านวน 3คน คนละ 2.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 3       2.5      ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 4,500           มากขึ้น ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน
จ านวน1 คน คนล 2.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200 บาท 1       2.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,000           การแก้ปัญหาและปูองกันควบคุรโรคทั้งในระดับประเทศและ
วนัที่สาม ในการบริหารจดัการของกองทุนเงินทดแทนเอง
จ านวน 3คน คนละ 1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 3       1.5      ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 2,700           6.เป็นการลดความขัดแย้ง ข้อพิพาท ระหวา่งลูกจา้งกับกองทุน
จ านวน 1คน คนละ1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200 บาท 1       1.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 1,800           เงินทดแทนในกรณีลูกจา้งไม่มีความเชื่อมั่นในการตรวจวนิิจฉัย
จ านวน 3คน คนละ 1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 3       1.5      ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 2,700           โรคและผลการอ่านฟิล์มของแพทย์
จ านวน 1คน คนละ1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200 บาท 1       1.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 1,800           
จ านวน 3คน คนละ 1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 3       1.5      ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 2,700           
จ านวน1 คน คนละ1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ1,200บาท 1       1.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 1,800           
จ านวน 3 คน คนละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 3       4         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 7,200           
จ านวน 1คน คนละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 1       4         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 4,800           
วนัที่ส่ี
จ านวน 4คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 4       3         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 7,200           
จ านวน 1คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 1       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           29
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จ านวน 1คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 1       3         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 1,800           
จ านวน 1คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 1       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           
จ านวน 2 คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 2       2         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 2,400           
จ านวน 1คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 1       2         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400           
รวมค่าตอบแทนวทิยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย 63,900         
รวมค่าตอบแทนวิทยากร (54,000 + 63,900) 117,900      
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าแบบฟอร์มใบบันทึกการ 35,640       บาท 35,640        
อ่านฟิล์มตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ"
(ชุดละ 600 บาท x 90 ชุด) ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
แบบฟอร์มการฝึกปฏิบัติอ่านฟิล์มและแบบทดสอบ
จ านวน 600 แผ่น (หน้า - หลัง)
 = 1,200 หน้า x 0.33 บาท : หน้า x 90 ชุด
 = 35,640 บาท
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 40,600       บาท 40,600        
1.แฟลซไดรว ์16 GB = 329 บาท : อัน x 80 อัน
 = 29,610 บาท
(ส าหรับบันทึกภาพเอกซเรย์ และ Standard Flim
ที่ใช้ในการอบรม)
2.ดินสอ 2B = 159 บาท : แพ็ค x 4 แพ็ค
 = 636 บาท (ส าหรับใช้ท าแบบทดสอบ)
3.ยางลบดินสอ = 182 บาท : กล่อง x 2 กล่อง
 = 364 บาท (ส าหรับใช้ท าแบบทดสอบ)
4.ปูายชื่อพร้อมเชือกคล้องคอ = 660 บาท :
แพ็ค x 2 แพ็ค = 1,320 บาท
5.เทปผ้า = 47 บาท : ม้วน x 10 ม้วน = 470 บาท
(ส าหรับติดสายไฟตู้ดูฟิล์มเพื่อปูองกันการสะดุดล้ม)
6.แฟูมซองพลาสติก = 75 บาท : แพ็ค x 8 แพ็ค
 = 600 บาท
7.กล่องพลาสติก = 95 บาท : กล่อง x 80 กล่อง
 = 7,600 บาท
 - ค่า Standard Film 40,000       บาท 40,000        
 - ค่าฟิล์มส าหรับใช้ผลิตฟิล์มสอนและสอบ 5         กล่อง 12,000       บาท/กล่อง 60,000        
(ฟิล์มเก่า) (12,000 บาท x 5 กล่อง)
 - ค่าจ้างเหมาผลิตฟิล์มเพ่ือการสอนและสอบ 15,500       บาท 15,500        
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26.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐาน 372,600      วตัถุประสงค์
"การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิสตามมาตรฐาน 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญในกาอ่านฟิล์มโรคปอดจาก
แรงงานระหวา่งประเทศ" (ILO classification) การประกอลอาชีพให้รังสีแพทย์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และ
ประจ าปี 2562 สถาบันโรคทรวงอก จงัหวดันนทบุรี อายุรแพทย์โรคปอด
:กลุ่มงานรังสีวทิยา 30970 2.เพื่อให้เกิดความรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
    ในประเทศ จากการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัติ
1.รายรับ กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท x 130 คน  - ประเภท ข  จ านวน 130 คน
 = 455,000 บาท  - อายุรแพทย์โรคปอดจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ในสังกัด
2.รายจา่ย ภาครัฐและสถาบัน/โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ร่วมประชุม 3 150        2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ/วัน 31,500         กระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน
สัมมนาวทิยากร ผู้จดัการอบรมและผู้สังเกตการณ์  - รังสีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ในสังกัดภาครัฐและ
(150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วนั) สถาบัน/โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวง
 - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับผู้ร่วมประชุมสัมมนา 3 150        120           บาท/คน/วนั 54,000         สาธารณสุขและภาคเอกชน
วทิยากรผู้จดัการอบรมและผู้สังเกตการณ์  - แพทย์ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ทั้งภาครัฐและ
(150 คน x 120 บาท x 3 วนั) ภาคเอกชน
 - ค่าตอบแทนวทิยากร กิจกรรมด าเนินงาน
วนัแรก บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ
เวลา 8.30 - 12.00 น. 3       3.5      ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 6,300           ระยะเวลาด าเนินการ
(3.5ชม. x 3 คน x 600 บาท) เดือน กรกฎาคม 62
เวลา 8.30 - 12.00 น. 1       3.5      ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 4,200           ตัวชี้วดัความส าเร็จ
(3.5 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เวลา 13.00 - 15.00 น. 3       2         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 3,600           1.แพทย์ที่ร่วมในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและความ
(2 ชม. x 3 คน x 600 บาท) ช านาญในการอ่านฟิล์มโรคปอดตามมาตรฐาน ILO เพิ่มขึ้น
เวลา 13.00 - 15.00 น. 1       2         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400           2.แพทย์ที่ร่วมในโครงการเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
(2 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท) ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จากการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัติ
เวลา 15.00 - 17.00 น. 3       2         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 3,600           
(2 ชม. x 3 คน x 600 บาท)
เวลา 15.00 - 17.00 น. 1       2         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400           
(2 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท)
วนัที่สอง
เวลา 8.30 - 12.00 น. 7       4         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 16,800         
(4ชม. x 7 คน x 600 บาท)
เวลา 8.30 - 12.00 น. 2       4         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600           
(4 ชม. x 2 คน x 1,200 บาท)
เวลา 13.00 - 17.00 น. 7       4         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 16,800         
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(4 ชม. x 7 คน x 600 บาท)
เวลา 13.00 - 17.00 น. 2       4         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600           
(4 ชม. x 2 คน x 1,200 บาท)
วนัที่สาม
เวลา 8.00 - 11.00 น. 7       3         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 12,600         
(3 ชม. x 7 คน x 600 บาท)
เวลา 8.00 - 11.00 น. 2       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 7,200           
(3 ชม. x 2 คน x 1,200 บาท)
เวลา 11.00 - 12.00 น. 4       1         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 2,400           
(1 ชม. x 4 คน x 600 บาท
เวลา 11.00 - 12.00 น. 1       1         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 1,200           
(1 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท)
เวลา 13.00 - 17.00 น. 7       4         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 16,800         
(4 ชม. x 7 คน x 600 บาท)
เวลา 13.00 - 17.00 น. 2       4         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600           
(4 ชม. x 2 คน x 1,200 บาท)
รวมค่าวทิยากร 125,100       
 - ค่าพาหนะวทิยากรภายนอกสถาบัน 8,000         บาท 8,000           
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินวทิยากรภายนอกสถาบัน 15,000       บาท 15,000         
 - ค่าที่พักวทิยากรภายนอกสถาบัน 15,000       บาท 15,000         
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ 40,000       บาท 40,000         
 - ค่าจา้งเหมาจดัท าแบบฟอร์มใบบันทึก 30,000       บาท 30,000         
การอ่านฟิล์ม
 - ค่าฟิล์มส าหรับใช้ผลิตฟิล์มสอน (ฟิล์มเก่า) 3         กล่อง 12,000       บาท/กล่อง 36,000         
 - ค่าจา้งเหมาผลิตฟิล์มเพื่อการสอน 18,000       บาท 18,000         
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กลุ่มงานพยาธวิิทยา
 - งานจุลชีววิทยา 31,200        
27.โครงการการพัฒนาการจดัการความรู้ของ 31,200        วตัถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก (KM) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจ
"ความรู้ด้านวชิาการห้องปฏิบัติการส าหรับการขอ ประเมินด้านระบบการจดัการคุณภาพและด้านวชิาการตาม
รับรอง ISO 15189 และ ISO 15190 โดยส านักงาน มาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 รวมทั้งการรักษา
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ" และพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการให้สอดคล้อง
:งานจลุชีววทิยา 30317 ตามมาตาฐานอย่างต่อเนื่อง
    ในประเทศ กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าฝึกอบรม  - ประเภท ข  จ านวน 100 คน
1.1เร่ืองข้อก าหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง 1.บุคลากรกลุ่มงานพยาธวิทิยา ประกอบด้วย
การแพทย์ ISO 15189:2012 และ ISO นักเทคนิคการแพทย,์ นักวทิยาศาสตร์การแพทย,์ เจา้พนักงาน
15190:2003 ด้านการจดัการ/วชิาการ วทิยาศาสตร์การแพทย์และเจา้หน้าที่ต าแหน่งอื่นๆ
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 2 วนั 3 ชั่วโมงๆละ 2 3         ชม. 600           บาท/ชม. 3,600           2.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
600 บาท 2.1 คณะกรรมการผู้บริหาร และทีมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
1.2เร่ือง การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน คุณภาพ
ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 2.2บุคลากรกลุ่มงานพยาธวิทิยา
การเขียนและการแก้ไขข้อบกพร่องและฝึกปฏิบัติการ  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
ตรวจติดตามคุณภาพภายในจาก case study สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 2 วนั 3 ชั่วโมงๆละ 2 3         ชม. 600           บาท/ชม. 3,600            - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

600 บาท สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ค่าเดินทางของวทิยากรอบรม 1 คน 2 วนัๆละ 2 1       1,000         บาท/คน/วนั 2,000           กิจกรรมด าเนินงาน
1,000 บาท การบรรยายและปฏิบัติการ โดยวทิยากรจากส านักงานมาตรฐาน
2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมและค่าอาหาร ห้องปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
กลางวนั ระยะเวลาด าเนินการ
 - ค่าอาหารวา่ง 2 วนัๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท x 2 50          2         มื้อ 35             บาท/วนั/มือ้/คน 7,000           จ านวน 2 วนั
50 คน ตัวชี้วดัความส าเร็จ
 - ค่าอาหารกลางวนั 2 วนัๆ ละ 120บาท x 50คน 2 50          120           บาท/วนั/ คน 12,000         บุคลากรกลุ่มงานพยาธวิทิยา ได้รับการอบรมข้อก าหนด
3.ค่าวสัดุอุปกรณ์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน
 - ค่าเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม 3,000         บาท 3,000           ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 และการตรวจ

ติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ
ISO 15190:2003 การเขียนและการแก้ไขข้อบกพร่องและ
ฝึกปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายในจาก case study
โดยวทิยากรจากส านักมาตรฐานห้องปฏิบิตการ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ33
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บุคลากรกลุ่มงานพยาธวิทิยา สถาบันโรคทรวงอกได้รับความรู้
ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินด้านระบบการจดัการ
คุณภาพและด้านวชิาการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012
และ ISO 15190:2003 โดยน าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจ
ประเมินได้อย่างมีประสิทธภิาพรวมทั้งการรักษาและพัฒนา
ระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานเภสัชกรรม 14,090        
28.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง บทบาทของ 14,090        วตัถุประสงค์
เภสัชกรในการดูแลผู้ปุวย XDR-TB ร่วมกับทีม 1.เพื่อให้บุคลากรในสถาบัน รับทราบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับยารักษา
สหสาขาวชิาชีพ XDR-TB
โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก 2.บุคลากรสามารถเข้าใจ และให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับยา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้นได้
:กลุ่มเภสัชกรรม กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
    ในประเทศ  - ประเภท ข  จ านวน 100 คน
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก 1 6         ชม. 600           บาท/ชม./วนั 3,600           พยาบาล เภสัชกร และผู้ที่สนใจ
(6 ชม. X 1 วนั x 600 บาท)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
2.ค่าอาหารวา่ง 1 1       2         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน/วนั 70               สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - วทิยากร (2 มื้อ x 1 คน x 1 วนั x 35 บาท)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 100        2         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน/วนั 7,000           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(2 มื้อ x100 คน x 1 วนั x 35 บาท) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
3.ค่าอาหารกลางวนั  - ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงชนิดของยา XDR-TB การใช้ยาและ
 - วทิยากร (1 มื้อ x 1 คน x 1 วนั x 120 บาท) 1 1       1         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ/วนั 120             อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
4.ค่าเอกสาร (100 คน x 25 บาท) 100        25             บาท/คน 2,500            - สามารถแนะน า และให้ค าปรึกษาเบื้องต้นได้
5.ค่ายานพาหนะ 1 800           บาท/วนั 800             
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 - กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 83,550        
29.ประชุมวชิาการเร่ือง Integration of Cardiac 83,550        วตัถุประสงค์
and Stroke Rehabilitation Program 1.เพื่อผสมผสานศาสตร์แห่งความรู้ทาง Cardiac Rehabilitation
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330,30950 Program และ Stroke Rehabilitation Program
    ในประเทศ 2.ต้องการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองโรคหัวใจและ
ค่าลงทะเบียน โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทาง
 - ลงทะบียนภายในวนัที่ 1 ต.ค. - 30พ.ย. 61 ในการให้การรักษา ฟื้นฟูผู้ปุวยในกลุ่มดังกล่าว
จดัเก็บค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 3.เพื่อให้เกิดแนวทางในการสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งโปรแกรม
 - ลงทะเบียนหลังวนัที 30 พ.ย. 61 Cardiac Rehabilitation และ Stroke Rehabilitation
จดัเก็บค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ให้สามารถมีรูปแบบที่เชื่อมโยงกันได้
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (ภาครัฐ) 2       1         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 1,200           4.เป็นจดุเร่ิมของการส่งต่อและเชื่อมโยงการรักษาฟื้นฟูผู้ปุวย
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
(จ านวน 2 คน x 6.5 ชม. X 600 บาท) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าตอบแทนวทิยากรภายใน (ภาครัฐ) 5       1         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 3,000            - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม นักกายภาพบ าบัดทั้งภายในและภายนอกและสหวชิาชีพ
(จ านวน 5 คน x 1 ชม. x 600 บาท)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
3.ค่าตอบแทนวทิยากรภายใน (ภาครัฐ) 1       2         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 900             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

(จ านวน 1 คน x 1.5 ช.ม. x 600 บาท) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
4.ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (ภาคเอกชน) 3       1         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600           กิจกรรมด าเนินงาน
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม บรรยาย/อภิปราย
(จ านวน 3 คน x 1 ช.ม. x 1,200 บาท ระยะเวลาด าเนินการ
5.ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (ภาคเอกชน) 1       2         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400           2 วนั วนัที่ 23 - 24 ม.ค. 62
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม ตัวชี้วดัความส าเร็จ
(จ านวน 1 คน x 2 ช.ม. X 1,200 บาท) แบบประเมินผลการจดัฝึกอบรม โดยจะประเมินทุกวนัของการ
6.ค่าตอบแทนวทิยากรพิเศษภายนอก (ภาครัฐ) 1       1         ชั่วโมง 2,000         บาท/คน/ชม. 2,000           อบรม จ านวน 2 วนั และผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจที่ 80%
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
(จ านวน 1 คน x 1 ช.ม. x 1,200 บาท 1.ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้และเข้าใจในโปรแกรม Cardiac
7.ค่าอาหารกลางวนั and Stroke Rehabilitation และสามารถเลือกน ามาปฏิบัติ
(จ านวน 100 คน x 200 บาท x 2 วนั) 2 100        200           บาท/คน/วนั 40,000         กับผู้ปุวยได้โดยองค์รวม
8.ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 2.ผู้เข้าอบรมสามารถน าองค์ความรู้มาสร้างแนวทางปฏิบัติ
(จ านวน 100 บาท x 35 บาท x 2 วนั x 2 มื้อ) 2 100        2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ/วัน 14,000         ในการรักษาและฟื้นฟูผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
9.ค่าพาหนะวทิยากรภายนอกสถาบัน 6       500           บาท/คน 3,000           โดยสามารถบูรณาการความรู้การปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
(จ านวน 6 คน x 500 บาท) ต่อประชาชน
10.ค่าพาหนะโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ 3.เกิดประสิทธภิาพในการรับและส่งต่อผู้ปุวยในกลุ่มโรคดังกล่าว
(จ านวน 1 คน x 6,000 บาท x 2 รอบ) 1       2         รอบ 6,000         บาท/คน/รอบ 12,000         
11.ค่าที่พักวทิยากร (จ านวน 1 คน x 1 คืน) 1       1         1,450         บาท/คน/คืน 1,450           35
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รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 30947 50,900        
30.โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โภชนาการที่ดีพอ 27,350        วตัถุประสงค์
เพื่อชีวติที่พอดี 1.น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในเร่ืองอาหารและพฤติกรรมที่ผล
:กลุ่มงานโภชนศาสตร์30947 ในการบ าบัดรักษาโรค เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และ
    ในประเทศ ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
1.ค่าตอบแทนวทิยากร 3       1         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชัม. 3,600           2.ปูองกันการเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภค
(3 ท่าน จ านวน 1 ช.ม. x 1,200 บาท) อาหาร โดยขาดความรู้
2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 250        1         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 8,750           3.มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและ
(1 มื้อๆ ละ 35 บาท x 250 คน) ประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงกันและกัน
3.ค่าอุปกรณ์ และค่าวตัถุดิบสาธติการดัดแปลง 6,000         บาท 6,000           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
อาหารเพื่อสุขภาพ  - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน
4.ค่าอุปกรณ์ในการจดัอบรม 7,500         บาท 7,500            - บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก 100 คน
5.ค่าพาหนะเดินทางวทิยากร 3 ท่านๆ ละ 500 บาท 3       500           บาท/คน 1,500            - บุคลากรภายนอกสถาบัน (เครือข่าย ร.พ. ที่เกี่ยวข้อง) 50 คน

 - ชมรมเครือข่ายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก 100 คน
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านโภชนากร หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
เช่น นักโภชนการ นักวชิาการสาธารณสุข พยาบาล อาจารย์
จากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเครือข่ายผู้ปุวย
โรคหัวใจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
วนัอังคารที่ 12 มี.ค. 62 ต้ังแต่ 13.00-16.00 น.
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองอาหาร
ที่มีผลในการดูแลรักษาสุขภาพ
2.ผู้เข้ารับการอบรมน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้และสามารถเลือก
ทานอาหารให้เหมาะกับโรคที่เป็นอยู่ได้ โดยไม่เกิดอาการ
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
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

31.โครงการกิจกรรมวนันักก าหนดอาหารอาเซียน 12,450        วตัถุประสงค์
:กลุ่มงานโภชนศาสตร์30947 1.แนะน าบทบาทหน้าที่ของนักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ
    ในประเทศ และโภชนาการ
1.ค่าตอบแทนวทิยากร 4       1         ชั่วโมง 300           บาท/คน/ชม. 1,200           2.น าเสนอผลงานของกลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
(4 ท่าน จ านวน 1 ชม. x 300 บาท) 3.แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงกัน
2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 50          1         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 1,750           และกัน
(1 มื้อๆ ละ 35 บาท x 50 คน) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
3.ค่าอุปกรณ์และค่าวตัถุดิบสาธติการดัดแปลงอาหาร 6,000         บาท 6,000            - ประเภท ข.  จ านวน 20 คน
เพื่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1,500         บาท 1,500            - บุคลากรภายนอกสถาบัน (เครือข่าย ร.พ. ที่เกี่ยวข้อง) 20 คน
5.ค่าพาหนะเดินทางวทิยากรภาครัฐ 4       500           บาท/คน 2,000            - บุคลาการภายในสถาบันโรคทรวงอก  ไม่จ ากัด
(4 ท่านๆ ละ 500 บาท)  - ชมรมเครือข่ายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก ไม่จ ากัด

 - ผู้ปุวย ญาติ และผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่จ ากัด
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
วนัอังคารที่ 10 ก.ย. 62 ต้ังแต่เวลา 8.00-16.00 น.
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลการทางการแพทย์ ผู้ปุวย ญาติ และผู้ที่สนใจ เข้าบทบาท
ของนักก าหนดอาหาร นักโภชนการ และโภชนากร มากขึ้น
2.บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปุวย ญาติ และผู้ที่สนใจ ได้เห็นการ
พัฒนางานคุณภาพ และนวตกรรมในกลุ่มงานโภชนศาสตร์
สถาบันโรคทรวงอก
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและผู้ปุวย
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

32.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสมดุล 11,100        วตัถุประสงค์
เพื่อร่างกายและชีวติมีสุข (Balanced Diet) 1.เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหาร
เร่ือง "อาหารแลกเปล่ียนในแต่ละวยั" ให้สมดุลในแต่ละวนั อย่างมีคุณค่า และคุณภาพ ตามหลัก
:กลุ่มงานโภชนศาสตร์30947 โภชนาการ
    ในประเทศ 2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเตรียม - ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
1.ค่าวทิยากรภาครัฐ 3       1         ชั่วโมง 300           บาท/คน/ชม. 900             ให้แก่บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ
(3 ท่าน จ านวน 1 ชม. x 300 บาท) 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ตระหนักถึงความส าคัญในการ
2.ค่าอาหารวา่ง 70          1         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 2,450           ดูแลสุขภาพ
(1 มื้อ มื้อละ 35 บาท/คน x 70 คน) 4.เพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัว
3.ค่าอุปกรณ์สาธติอาหารเพื่อสุขภาพ 6,000         บาท 6,000           ในด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
4.ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 70          25             บาท/คน 1,750           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 70 คน x 25 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 70 คน

 - บุคลากรภายนอก/ประชาชนผู้สนใจ 25 ท่าน
 - บุคลากรภายใน 45 ท่าน
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก/ผู้ที่สนใจในการดูแลสุขภาพ
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
 - บรรยายทางวชิาการ
 - สาธติอาหารเพื่อสุขภาพ
ระยะเวลาด าเนินการ
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการบริโภคอาหารให้สมดุลกับ
ความต้องการของร่างกาย
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพชีวติดีขึ้น
3.สามารถริเร่ิมดูแลสุขภาพร่างกายทั้งตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัว
4.เป็นแบบอย่างในการดูแล และสร้างเสริมสุขภาพ
5.มีการพัฒนาวถิีการรับประทานในชีวติประจ าวนั และสุขภาพ
ที่ดีที่ยั่งยืน
6.เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

38



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุน
วิชาการ
  - คณะอนุกรรมการเวชระเบียน 30380 108,520      
33.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการ 28,520        วตัถุประสงค์
บันทึก การสรุป การให้รหัส และตรวจประเมิน 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึก
เวชระเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เวชระเบียน การสรุปวนิิจฉัยโรค ผ่าตัด หัตถการ และแนวทาง
:คณะอนุกรรมการเวชระเบียน 30380 การตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน
    ในประเทศ 2.เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งวทิยากรกับผู้เข้า
รุ่นที่  1 อบรม และระหวา่งผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
 - ค่าวทิยากร (บุคลากรภาครัฐ) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าวทิยากร 1 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 3,600            - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน
 (ไม่ใช่ภาครัฐ 1คน x 3ชม. x 1วนั x 1,200บาท) รุ่นที่ 1 แพทย์ พยาบาล คณะอนุกรรมการเวชระเบียน
 - ค่าวทิยากร คณะท างานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน และบุคลากรที่
(ไม่ใช่ภาครัฐ 2คน x 1ชม. x 1วนั x 1,200บาท) 1 2       1         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 2,400           เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน
 - ค่าพาหนะวทิยากร 3       500           บาท/คน 1,500           รุ่นที่ 2 แพทย์ พยาบาล คณะอนุกรรมการเวชระเบียน
 - ค่าอาหารวา่ง (111 คน x 35 บาท) 111        35             บาท/คน 3,885           คณะท างานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน และบุคลากรที่
 - ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 100      ชุด 50             บาท/ชุด 5,000           เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน
(100 ชุด x 50 บาท)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......

รวมค่าใช้จา่ยรุ่น 1 16,385         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
รุ่นที่  2  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

 - ค่าวทิยากร 1 1       3         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 3,600           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(ไม่ใช่ภาครัฐ 1คน x 3ชม. x 1วนั x 1,200บาท) กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่าวทิยากร รุ่นที่ 1
(ไม่ใช่ภาครัฐ 2คน x 1ชม. x 1วนั x 1,200บาท) 1 2       1         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 2,400           1.ความส าค้ญของการบันทึกเวชระเบียนกับการพัฒนาคุณภาพ
 - ค่าพาหนะวทิยากร 3       500           บาท/คน 1,500           แนวทางการบันทึกเวชระเบียน
 - ค่าอาหารวา่ง (61คน x 35 บาท) 61          35             บาท/คน 2,135           2.หลักการสรุปโรค/หัตถการผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน
 - ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 50       ชุด 50             บาท/ชุด 2,500           ส าหรับแพทย์
(50 ชุด x 50 บาท) รุ่นที่ 2

รวมค่าใช้จา่ยรุ่น 2 12,135         1.หลักการสรุป ให้รหัสโรค/หัตถการผู้ปุวยในระบบทางเดิน
หายใจ และระบบไหลเวยีนโลหิตส าหรับผู้ตรวจสอบ
2.เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพทางบันทึกเวชระเบียน
ผู้ปุวยใน
3.ฝึกตรวจประเมินคุณภาพบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยใน
ระยะเวลาด าเนินการ
รุ่นที่ 1 1/2 วนั
รุ่นที่ 2 1/2 วนั
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และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

ตัวชี้วดัความส าเร็จ
จากแบบสอบถามการอบรม
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.การบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง
และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบบริการด้านสุขภาพได้
2.ข้อมูลการสรุปการวนิิจฉัยโรค ผ่าตัด หัตถการ ครบถ้วน
ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและจา่ยเงินที่เหมาะสม
3.ผลการตรวจสอบคุณาภพเวชระเบียนมีความถูกต้องตาม
มาตรฐานที่ก าหนด

34.โครงการการตรวจสอบและทบทวนความสมบูรณ์ 80,000        วตัถุประสงค์
ของการบันทึกเวชระเบียน สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพในการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 2.พัฒนาระบบการให้รหัสโรค (ICD-10) รหัสหัตถการการผ่าตัด
:คณะอนุกรรมการเวชระเบียน 30380 (ICD-9-CM) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และจดัระบบข้อมูล
    ในประเทศ กลุ่มวนิิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ของโรงพยาบาลให้มีประสิทธภิาพ
 - ค่าตอบแทนแพทย์ตรวจสอบเวชระเบียน 400      แฟูม 150           บาท/แฟูม 60,000         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(400 แฟูม x 150 บาท) สุ่มเวชระเบียนผู้ปุวยในที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 - ค่าตอบแทนพยาบาลตรวจสอบเวชระเบียน 400      แฟูม 25             บาท/แฟูม 10,000         ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
(400 แฟูม x 25 บาท) จ านวน 400 แฟูม ซ่ึงเป็นเวชระเบียนของผู้ปุวยกลุ่มต่อไปนี้
 - ค่าตอบแทนเจา้พนักงานเวชสถิติตรวจสอบ 400      แฟูม 25             บาท/แฟูม 10,000          - กลุ่มผู้ปุวยทุกสิทธกิารรักษา เช่น สิทธบิัตรประกันสุขภาพ
เวชระเบียน (400 แฟูม x 25 บาท) สิทธปิระกันสังคม สิทธเิบิกต้นสังกัด ยกเวน้เงินสด

 - กลุ่มผู้ปุวยที่เสียชีวติ
 - กลุ่มผู้ปุวยที่นอนนาน > 14 วนั
 - กลุ่มผู้ปุวยที่เข้า ICU โดยมิได้วางแผน
 - กลุ่มผู้ปุวยที่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วนั
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.หอผู้ปุวยส่งแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยในให้หน่วยงานเวชระเบียน
และสถิติ ภายในระยะเวลา 7 วนัหลังจากผู้ปุวยจ าหน่าย
2.เจา้หน้าที่เวชระเบียนฯ รับแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยในตรวจสอบ
เอกสาร จดัเรียงแฟูมเวชระเบียน และพนักงานเวชสถิติท าการ
ให้รหัสโรคและหัตถการ ค านวณหาค่า DRGs ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วนั40
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3.งานเวชระเบียนฯ สุ่มแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยใน โดยจ าแนก
แฟูมเวชระเบียนตามสาขาวชิาชีพ 3 กลุ่มงาน ดังนี้
3.1กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ จ านวน 15 แฟูม : เดือน
3.2กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด จ านวน 10 แฟูม : เดือน
3.3กลุ่มงานศัลยศาสตร์ จ านวน 10 แฟูม : เดือน
4.จดัเตรียมแฟูมเวชระเบียนพร้อมแนบแบบตรวจประเมิน
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยในและแบบบันทึกผลการ
ตรวจสอบเวชระเบียน โดยใช้เกณฑ์ตามแนวทางการบันทึก
และตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical
Audit Guideline) ของ สรพ. ร่วมกับ สปสช. ให้คณะท างาน
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนด าเนินการตรวจสอบที่ห้องประชุม
ของหน่วยงานเวชระเบียนฯ อาคาร 8 ชั้นใต้ดิน
5.งานเวชระเบียนฯ บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
และ Coder ให้รหัสโรค/หัตถการพร้อมค านวณหาค่า Adjrw
ตามแพทย์ Audit
ระยะเวลาด าเนินการ
เร่ิมด าเนินการตรวจสอบต้ังแต่วนัที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน > 85%
2.อัตราความผิดพลาดในการสรุปการวนิิจฉัยโรค ผ่าตัด และ
หัตถการ < 10%
3.ค่าน้ าหนักสัมพัทธ ์(Relative Weight = RW) จากการ
ทบทวนมากกวา่ 300 RW
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.การบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยใน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2.มีข้อมูลการสรุปการวนิิจฉัยโรค ผ่าตัด หัถตการ ครบถ้วน
ถูกต้อง
3.ค่าน้ าหนักสัมพัทธ ์(Relative Weight = RW) เพิ่มขึ้น
ถูกต้อง ตามความเป็นจริง
4.ค่าน้ าหนักสัมพัทธเ์ฉล่ีย (Case Mixed Inder = CMI) เพิ่มขึ้น
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3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 3,840,935    
 - กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 3,840,935    
35.โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 596,400      วตัถุประสงค์
หัวใจและทรวงอก" กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1.พยาบาลที่มาอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้และทักษะในการ

สถาบันโรคทรงอก ปีงบประมาณ 2562 พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก

:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 2.พยาบาลที่เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการดูแล
    ในประเทศ ผู้ปุวยเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอกในหน่วยงานได้
1.รายรับ บุคลากรภายนอก 30 คน กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
ค่าลงทะเบียนภาคเอกชน800บาท x 60วนั x 20คน  - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน
เป็นเงิน 960,000 บาท พยาบาลที่มาอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโรคหัวใจ
ค่าลงทะเบียนภาครัฐบาล400บาท x 60วนั x 10คน และทรวงอก จากภายนอก 
เป็นเงิน 240,000 บาท  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย....

 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
2.ค่าใช้จา่ยในโครงการ สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
1.ค่าวทิยากรภาครัฐในการศึกษาดูงานและ 30     26       ชั่วโมง 600           บาท/ชม. 468,000       กิจกรรมด าเนินงาน
ฝึกปฏิบัติงาน (30 คน x 26 ชม. x 600 บาท) 1.การบรรยายทางวชิาการ
2.ค่าอาหารวา่ง(36คน x 35บาท x  มื้อ x 40วนั) 2 36          36          40       วนั 35             บาท/มื้อ/คน 100,800       2.การฝึกปฏิบัติงาน
3.ค่าอาหารกลางวนั (36 คน x 150 บาท x 4 มื้อ) 4 36          36          150           บาท/มื้อ/คน 21,600         เนื้อหา การพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก ได้แก่
4.ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 6,000         บาท 6,000           1.การพยาบาลผู้ปุวยโรคหัวใจ

2.การพยาบาลผู้ปุวยโรคปอด

3.การดูแลและปูองกันการติดเชื้อในผู้ปุวยวณัโรค
4.การพยาบาลผู้ปุวยในห้องผ่าตัด
5.การพยาบาลผู้ปุวยหนักอายุกรรมหัวใจ
อายุรกรรมระบบหายใจและศัลยกรรมหัวใจ
6.การพยาบาลในห้องสวนหัวใจ
7.การบริหารจดัการเร่ือง การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 (หลักสูตรละ 1 เดือน)
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
พยาบาลที่อบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการ
พยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอกสามารถน าไปปรับใช้ใน
หน่วยงานได้
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ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

36.โครงการอบรม "การอ่านภาพรังสีทรวงอกที่ 81,740        วตัถุประสงค์
จ าเป็นส าหรับพยาบาล" 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลฟิล์มเอกซเรย์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ทรวงอกที่ผิดปกติได้
สถาบันโรคทรวงอกปีงบประมาณ 2562 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าข้อมูลจากการอ่านฟิล์ม
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 ของแพทย์มาใช้ประกอบการวางแผนและให้การพยาบาล
    ในประเทศ ที่เหมะสมกับผู้ปุวยแต่ละรายได้
1.รายรับ 3.สามารถนิเทศทุกการพยาบาลในการอ่านภาพรังสีทรวงอก
บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 80 คน ให้กับผู้ร่วมงานได้
ค่าลงทะเบียนคนละ 1,600 บาท กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(80 คน x 1,600 บาท) เป็นเงิน 128,000 บาท  - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
2.ค่าใช้จา่ย จากเงินค่าลงทะเบียน  - พยาบาลวชิาชีพและพยาบาลเทคนิค ภายในสถาบัน
(ถัวเฉล่ียทุกรายการ) จ านวน 20 คน
2.1ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ (9 ชม. x 600 บาท) 9         ชั่วโมง 600           บาท/ชม. 5,400            - พยาบาลวชิาชีพและพยาบาลเทคนิค ภายนอกทั้งภาครัฐ
2.2ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 2         ชั่วโมง 1,200         บาท/ชม. 2,400           และเอกชนจ านวน 80 คน
(2 ชม. x 1,200 บาท)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
2.3ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐร่วมอภิปราย 4       3         ชั่วโมง 600           บาท/ชม. 7,200            - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
(3 ชม. x 4 คน x 600 บาท) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
2.4ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชนร่วมอภิปราย 1       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/ชม. 3,600           กิจกรรมด าเนินงาน
(3 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท) เนื้อหา
2.5ค่าอาหารกลางวนั (100คน x 150บาท x 2วนั) 100        2         วนั 150           บาท/คน/วนั 30,000         1.Anatomy and physiology ของทรวงอก
2.6ค่าอาหารวา่งผู้เข้าอบรม 100        4         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 14,000         2.การแปลผลจากภาพรังสี
(100 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 3.การพยาบาลผู้ปุวยก่อนและหลังการตรวจพิเศษด้วยรังสี
2.7ค่าอาหารกลางวนัวทิยากร/คณะท างาน 6            2         มื้อ 150           บาท/คน/มื้อ 1,800           4.บทบาทของพยาบาลและการแปลผลภาพรังสีทรวงอก
(6 คน x 150 บาท x 2 มื้อ) 5.การฝึกปฏิบัติอ่านภาพรังสีทรวงอก
2.8ค่าอาหารวา่งวทิยากร/คณะท างาน 6            4         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 840             ระยะเวลาด าเนินการ
(6 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 2 วนั เดือนธนัวาคม 61
2.9ค่าวสัดุส านักงาน เคร่ืองเขียน ผู้เข้ารับการอบรม 11,500       บาท 11,500         ตัวชี้วดัความส าเร็จ
2.10ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 5,000         บาท 5,000           ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถแยกฟิล์มเอกซเรย์ที่ผิดปกติ
และฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอกที่มีภาวะฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ปุวยน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนและให้การ
พยาบาลผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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37.โครงการ การอบรมเร่ือง "การพยาบาลผู้ปุวย 198,900      วตัถุประสงค์
โรคหัวใจและหลอดเลือด" 1.เพื่อให้พยาบาลผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและอ่านคล่ืนไฟฟูา
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก หัวใจของผู้ปุวยได้
ปีงบประมาณ 2562 2.เพื่อให้พยาบาลมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ปุวยที่มี
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 คล่ืนไฟฟูาหัวใจผิดปกติได้อย่างทันท่วงที
    ในประเทศ 3.เพื่อให้พยาบาลมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ปุวยที่มี
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้
100 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท 4.สามารถนิเทศทางการพยาบาลได้
(100 คน x 4,000 บาท) เป็นเงิน 400,000 บาท กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าใช้จา่ยจากค่าลงทะเบียน (ถัวจา่ยทุกรายการ)  - ประเภท ข.  จ านวน 120 คน
2.1ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ (32ชม. x 600บาท) 32       ชั่วโมง 600           บาท/ชม. 19,200         พยาบาลวชิาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 20 คน
2.2ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐร่วมอภิปราย 5       3         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 9,000           พยาบาลวชิาชีพภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน100คน
(3 ชม. x 5 คน x 600 บาท)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
2.3ค่าอาหารกลางวนั (120คน x 35บาท x  10มื้อ) 120        5         มื้อ 150           บาท/คน/มื้อ 90,000          - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
2.4ค่าอาหารวา่งผู้เข้าอบรม 120        10       มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 42,000         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(120 คน x 35 บาท x 10 มื้อ) กิจกรรมด าเนินงาน
2.5ค่าอาหารกลางวนัวทิยากร 6       5         มื้อ 150           บาท/คน/มื้อ 4,500           เนื้อหา
(6 คน x 150 บาท x 5 มื้อ) 1.Introduction of ACS and pathology
2.6ค่าอาหารวา่งวทิยากร/คณะท างาน 6       10       มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 2,100           2.Invasive-non Invasive Investigation and Intervention
(6 คน x 35 บาท x 10 มื้อ) in ACS Patient
2.7ค่าวสัดุส านักงาน เคร่ืองเขียน ผู้เข้ารับการอบรม 13,800       บาท 13,800         3.EKG (Basic EKG, EKG in ACS)
2.8ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 18,300       บาท 18,300         4.Management of STEMI, NSTEMI & unstable angina

5.Nursing management Pre-Post cardiac intervention
6.Cardiac Surgery
7.Management of heart failure
8.Cardiac Rehabilitaton and secondary prevention
9.Panel Discussion STEMI Fast Track MI
ระยะเวลาด าเนินการ
5 วนั เดือนมกราคม 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
พยาบาลที่เข้ารับการอบรมสามารถอ่านและแปลผลคล่ืนไฟฟูา
หัวใจของผู้ปุวยและให้การช่วยเหลือผู้ปุวยที่มีคล่ืนไฟฟูาหัวใจ
ผิดปกติอย่างถูกต้องได้ทันที
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38.โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทาง 1,217,470    วตัถุประสงค์
สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด" 1.อธบิายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
 กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก พยาบาลและบทบาทของพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด
 ปีงบประมาณ 2562 ได้อย่างถูกต้องตลอดจนอธบิายแนวคิดภาวะเจบ็ปุวยวกิฤต
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 และการบริหารจดัการในหน่วยวกิฤตและการบริหารจดัการ
    ในประเทศ ในหน่วยวกิฤต การพยาบาลผู้ปุวยระยะวกิฤตแบบองค์รวม
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก ได้อย่างถูกต้อง
 60 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท 2.วเิคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนโดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและ
(45,000 บาท x 60 คน) เป็นเงิน 2,700,000 บาท หลักฐานเชิงประจกัษ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดูแล
2.ค่าใช้จา่ยจากค่าลงทะเบียน (ถัวจา่ยทุกรายการ) 3.วเิคราะห์ระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
ค่าใช้จา่ยรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ
1.ค่าตอบแทนวทิยากร 40     7         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 168,000       สุขภาพและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ภาครัฐ(40 คน x 7 ชม. X 600 บาท) 4.ประเมินปัญหาสุขภาพ วนิิจฉัย วางแผนการพยาบาลและ
2.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 4       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 14,400         จดัการแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งด้าน ร่างกาย จติใจ อารมณ์
(4 คน x 3 ชม. x 1,200 บาท) สังคมและจติวญิญาณในผู้ปุวยวกิฤตแบบองค์รวมได้ถูกต้อง

รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน 182,400       5.ส่งเสริม ปูองกัน และฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยาภาพ

ค่าใช้จา่ยรอบที่ 1 ผู้ปุวยในการดูแลได้อย่างเหมาะสม
1.ค่าตอบแทนวทิยากรอภิปรายกลุ่ม 3 3       7         ชั่วโมง 600           บาท/คน/วัน/ชม. 37,800         6.อธบิายอุบัติการณ์และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ
(3 คน x 7 ชม. X 600 บาท x 3 วนั) และหลอดเลือด
2.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคปฏิบัติ 40 4       3         ชั่วโมง 600           บาท/หน่วบงาน/วัน/ชม. 288,000       7.อธบิายกายวภิาค สรีรวทิยา พยาธสิรีรภาพของโรคหัวใจ
(40 วนั x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท) หลอดเลือดและระบบไหลเวยีนเลือด ได้อย่างถูกต้อง
3.ค่าอาหารวา่ง (35คน x 35บาท x 2มื้อ x 45วนั) 45 35          2         มื้อ 35             บาท/คน/มือ้/วนั 110,250       8.บริหารยาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
4.ค่าอาหารกลางวนั (35 คน x 150 บาท x 5 วนั) 5 35          150           บาท/คน/วนั 26,250         รักษาที่ใช้ในหอผู้ปุวยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5.ค่าอาหารวา่งคณะท างาน 45 6       2         มื้อ 35             บาท/คน/มือ้/วนั 18,900         9.คาดการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปล่ียนแปลงของผู้ปุวย
(6 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 45 วนั) วางแผนแก้ปัญหาและปูองกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน
6.ค่าอาหารกลางวนัคณะท างาน 5 6       150           บาท/คน/วนั 4,500           ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธภิาพ
(6 คน x 150 บาท x 5 วนั) 10.มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสามารถช่วย
7.ค่าอาหารวา่งพิธเีปิด - ปิด การอบรม 40          2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 2,800           ฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธภิาพ
(40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 11.มีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ปุวย ก่อน ขณะ
8.ค่าอาหารกลางวนัพิธเีปิด - ปิด การอบรม 2 40          150           บาท/คน/วนั 12,000         และหลังการตรวจวนิิจฉัย ท าหัตถการ รักษาพิเศษต่างๆ
(40 คน x 150 บาท x 2 วนั) การผ่าตัด ในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธภิาพ
9.ค่าวสัดุส านักงาน เคร่ืองเขียน และ CD ผู้เข้าอบรม 8,735         บาท 8,735           12.ประสานงานปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
10.ค่าจา้งเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 35       ชุด 100           บาท/ชุด 3,500           เพื่อให้ผู้ปุวย และครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
(35ชุดx100บาท) รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ
11.ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารเพื่อด าเนินการสอบ 3,500         บาท 3,500           13.ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ปุวยและครอบครัว
12.ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ 5,000         บาท 5,000           อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ฝึกอบรม 14.วเิคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในผู้ปุวย
รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน 521,235       วกิฤตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ค่าใช้จา่ยรอบที่ 2 กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าตอบแทนวทิยากรอภิปรายกลุ่ม 3 3       7         ชั่วโมง 600           บาท/คน/วนั/ชม. 37,800          - ประเภท ข.  จ านวน 70 คน
(3 คน x 7 ชม. X 600 บาท x 3 วนั) พยาบาลวชิาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 10 คน
2.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคปฏิบัติ 40 4       3         ชั่วโมง 600           บาท/คน/วนั/ชม. 288,000       รุ่นที่ 1 = 5 คน, รุ่นที่ 2 = 5 คน
(40 วนั x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท) พยาบาลวชิาชีพภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 60 คน
3.ค่าอาหารวา่ง (35คน x 35บาท x  มื้อ x 45วนั) 45 35          2         มื้อ 35             บาท/คน/มือ้/วนั 110,250       รุ่นที่ 1 = 30 คน, รุ่นที่ 2 = 30 คน
4.ค่าอาหารกลางวนั (35 คน x 150 บาท x 5 วนั) 5 35          150           บาท/คน/วนั 26,250          - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
5.ค่าอาหารวา่งคณะท างาน 45 6       2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ/วนั 18,900          - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
(6 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 45 วนั) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี 
6.ค่าอาหารกลางวนัคณะท างาน 5 6       150           บาท/คน/วนั 4,500           1.ห้องประชุมชั้น 4 ตึก 8  สถาบันโรคทรวงอก
(6 คน x 150 บาท x 5 วนั) 2.หน่วยงานพิเศษต่างๆ เช่น หน่วยงานผู้ปุวยหนัก (ICU, CCU)
7.ค่าอาหารวา่งพิธปีิดการอบรม 40          1         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 1,400           หน่วยงานพิเศษ, หอผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งหอผู้ปุวย
(40 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) อายุรกรรม และศัลยกรรมของสถาบันโรคทรวงอก
8.ค่าอาหารกลางวนัพิธปีิดการอบรม 1 40          150           บาท/คน/วนั 6,000           กิจกรรมด าเนินงาน
(40 คน x 150 บาท x 1 วนั) 1.จดัการสอนการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวฒิุ
9.ค่าวสัดุส านักงาน เคร่ืองเขียน และ CD ผู้เข้าอบรม 8,735         บาท 8,735           ของสถาบันโรคทรวงอก, วทิยากรรับเชิญจากวทิยาลัยพยาบาล
10.ค่าจา้งเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 35       ชุด 100           บาท/ชุด 3,500           บรมราชชนนี จงัหวดันนทบุรี, วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
(35ชุดx100บาท) และมหาวทิยาลัยมหิดล
11.ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารเพื่อด าเนินการสอบ 3,500         บาท 3,500           2.ฝึกงานในหน่วยงานพิเศษผู้ปุวยหนักเฉพาะทางหัวใจและ
12.ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ 5,000         บาท 5,000           หลอดเลือด ได้แก่ หน่วยงานผู้ปุวยหนัก (ICU,CCU),
ฝึกอบรม หน่วยงานพิเศษ, หอผู้ปุวยอายุรกรรม และศัลยกรรม

รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน 513,835       ของสถาบันโรคทรวงอก, ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โรคหัวใจและ
ทรวงอกนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ
ระยะเวลาด าเนินการ
แบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ภาคทฤษฎี ก.พ. 62 - มี.ค. 62
ภาคปฏิบัติ เม.ย. - พ.ค. 62
รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ภาคทฤษฎี ก.พ. 62 - มี.ค. 62
ภาคปฏิบัติ ม.ิย. - ก.ค. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เมื่อส้ินสุดโครงการพยาบาลที่เข้ารับการอบรมจะเป็นบุคลากร
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ทางการพยาบาลที่มีความรู้และความสามารถรวมทั้งมีทักษะ
ในการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจและทรวงอกได้เป็นอย่างดี

39.โครงการอบรม"การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ 693,835      วตัถุประสงค์
พยาบาลผู้ใหญโ่รคระบบหายใจ" 1.เพื่อให้พยาบาลมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ปุวยใส่
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก เคร่ืองช่วยหายใจ
ปีงบประมาณ 2562 2.ผู้ปุวยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เคร่ืองช่วยหายใจได้รับ
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 การดูแลอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธภิาพ
    ในประเทศ 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลฟิล์มเอกซเรย์
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก ทรวงอกที่ผิดปกติได้
จ านวน 25 คน 4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าข้อมูลจากการอ่านฟิล์ม
ค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท x 25 คน ของแพทย์มาใช้ประกอบวางแผนและให้การพยาบาลที่
เป็นเงิน 1,125,000 บาท เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละรายได้
ค่าใช้จา่ย 5.ให้การพยาบาลผู้ปุวยวณัโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 39     7         ชั่วโมง 600           บาท/คน/ชม. 163,800       6.สามารถบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม (Direct Observe 
(39 คน x 7 ชม. x 600 บาท) Therapy: Short Course) อาคารสถานที่อุปกรณ์
2.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 8       3         ชั่วโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 28,800         รวมทั้งการปฏิบัติในเร่ืองควบคุมและปูองกันวณัโรคได้
(8 คน x3 ชม. x 1,200 บาท) 7.วเิคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี

รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน 192,600       และหลักฐานเชิงประจกัษ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดูแล
ค่าใช้จา่ยรอบที่ 1 8.ประเมินปัญหาสุขภาพ วนิิจฉัย วางแผนการพยาบาล
1.ค่าตอบแทนวทิยากรอภิปรายกลุ่ม 3 3       7         ชั่วโมง 600           บาท/คน/วนั/ชม. 37,800         และจดัการแก้ไข ปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่ายกาย จติใจ
(3 คน x 7 ชม. x 600บาท x 3 วนั) อารมณ์ สังคมและจติวญิญาณ ในผู้ปุวยวกิฤต
2.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคปฏิบัติ 40 4       3         ชั่วโมง 600           บาท/วัน/หน่วยงาน/ชม. 288,000       แบบองค์รวมได้ถูกต้อง
(40 วนั x 4 หน่วยงาน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท) 9.อธบิายวภิาค สรีวทิยา พยาธสิรีรภาพของโรคระบบหายใจ
3.ค่าอาหารวา่ง (30คน x 35บาท x 2มื้อ x 45วนั) 45 30          2         มื้อ 35             บาท/คน/มือ้/วนั 94,500         และระบบไหลเวยีนเลือดได้อย่างถูกต้อง
4.ค่าอาหารกลางวนั (30 คน x 150 บาท x 5 วนั) 5 30          150           บาท/คน/วนั 22,500         10.บริหายาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
5.ค่าอาหารวา่งคณะท างาน 45 6       2         มื้อ 35             บาท/คน/มือ้/วนั 18,900         รักษาที่ใช้ในหอผู้ปุวยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(6 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 45 วนั) 11.คาดการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปล่ียนแปลงของผู้ปุวย
6.ค่าอาหารกลางวนัคณะท างาน 5 6       150           บาท/คน/วนั 4,500           วางแผนแก้ปัญหาและปูองกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน
(6 คน x 150 บาท x 5 วนั) ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธภิาพ
7.ค่าอาหารวา่งพิธเีปิด - ปิด การอบรม 40          2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 2,800           12.มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสามารถช่วยฟื้น
(40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) คืนชีพขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธภิาพ
8.ค่าอาหารกลางวนัพิธเีปิด - ปิด การอบรม 2 40          150           บาท/คน/วนั 12,000         13.มีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ปุวย ก่อน ขณะ
(40 คน x 150 บาท x 2 วนั) และหลังการตรวจวนิิจฉัย ท าหัตถการ รักษาพิเศษต่างๆ
9.ค่าวสัดุส านักงาน เคร่ืองเขียน และ CD ผู้เข้าอบรม 8,735         บาท 8,735           การผ่าตัด ในโรคระบบหายใจได้อย่างมีประสิทธภิาพ
10.ค่าจา้งเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 30       ชุด 100           บาท/ชุด 3,000           14.ประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพ
11.ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารเพื่อด าเนินการสอบ 3,500         บาท 3,500           ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปุวย และครอบครัว ได้รับการรักษา47
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12.ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 5,000         บาท 5,000           พยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ
ฝึกอบรม 15.ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ปุวยและครอบครัว

รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน 501,235       ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
16.วเิคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในผู้ปุวย
วกิฤตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน
พยาบาลวชิาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 5 คน
พยาบาลวชิาชีพภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 30 คน
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี (ห้องประชุม และหน่วยงาน
หอผู้ปุวยอายุรกรรม, ศัลยกรรมและหอผู้ปุวยหนัก RCU)
กิจกรรมด าเนินงาน
1.จดัการสอน การบรรยายให้หัวข้อต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวฒิุของ
สถาบันโรคทรวงอก, วทิยากรรับเชิญจากวทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีจงัหวดันนทบุรี, วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
และมหาวทิยาลัยมหิดล เป็นต้น
2.ฝึกงานในหน่วยงานพิเศษผู้ปุวยหนักเฉพาะทางหัวใจ
และหลอดเลือด
ได้แก่ หน่วยงานผู้ปุวยหนัก (RCU) หน่วยงานพิเศษ, 
หอผู้ปุวยอายุรกรรมและศัลยกรรมของสถาบันโรคทรวงอก,
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โรคระบบหายใจทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ
ระยะเวลาด าเนินการ
การบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ภาคทฤษฎี สิงหาคม - กันยายน 2562
ภาคปฏิบัติ กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.จากความสนใจของผู้เข้าร่วมการอบรม
2.จากการมีส่วนร่วมขณะสัมมนา
3.จากการทดสอบ และแบบรายงาน
4.จากการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เมื่อส้ินสุดโครงการพยาบาลที่เข้ารับการอบรม จะเป็นบุคลากร
ทางการพยาบาลที่มีความรู้และความสามารถรวมทั้งมีทักษะ
ในการดูแลผู้ปุวยผู้ใหญโ่รคระบบหายใจได้เป็นอย่างดี48
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(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

40.โครงการอบรม "การฟื้นฟูความรู้ผู้ช่วยเหลือผู้ปุวย 57,660        วตัถุประสงค์
และผู้ช่วยพยาบาล" 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจงานในต าแหน่งที่รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลัก
ปีงบประมาณ 2562 วชิาการ
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 3.ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างดีถูกต้องจากทีมผู้ช่วยเหลือผู้ปุวย
    ในประเทศ กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.อาหารวา่ง (35 บาท x 7 มื้อ x 200 คน) 200        7         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 49,000          - ประเภท ข.  จ านวน 200 คน
2.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 6            7         มื้อ 120           บาท/มื้อ/คน 5,040           ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 100 คน, คนงาน จ านวน 100 คน
(6 คน x 7 มื้อ x 120 บาท)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
3.ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 1,400         บาท 1,400            - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
4.ค่าวสัดุส านักงาน เคร่ืองเขียนผู้เข้ารับการอบรม 2,220         บาท 2,220           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี(ห้องประชุมสถาบันโรคทรวงอก)

กิจกรรมด าเนินงาน
1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
2.ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรทีมช่วยเหลือผู้ปุวยที่ผ่านการฝึกอบรม
มีความสามารถในการดูแลผู้ปุวยด้านโรคปอดและหัวใจเบื้องต้น
อย่างมีประสิทธภิาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
2.มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ เพื่อการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยด้านโรคปอดและหัวใจเบื้องต้นอย่างมี
ประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
3.สามารถรายงานพยาบาลได้ถูกต้องเมื่อพบผู้ปุวยที่มีความ
ผิดปกติ
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ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

41.โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพ
การพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก" กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก
ปีงบประมาณ 2562
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202
โครงการย่อย จ านวน 8 โครงการ ดังน้ี
โครงการย่อยที่ 1
41.1โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพปูองกัน 21,000        วตัถุประสงค์
และควบคุมการติดชื้อ" 1.เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการปูองกันและควบคุม
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก การติดเชื้อในโรงพยาบาล
ปีงบประมาณ 2562 2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การดูแลผู้ปุวยอย่างมีคุณภาพง
    ในประเทศ 3.ผู้ปุวยที่มารับบริการที่สถาบันโรคทรวงอก ไม่มีการติดเชื้อใน
กลุ่มที่ 1 สถาบันโรคทรวงอก
1.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมอบรม 130        2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 9,100           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(130 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  - ประเภท ข.  จ านวน 260 คน มี 2 กลุ่ม ดังนี้
2.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 6            1         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 720             กลุ่มที่ 1 พยาบาลและเจา้หน้าที่ทางการพยาบาลจากภายใน
(6 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) จ านวน 130 คน
3.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 6            2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 420             กลุ่มที่ 2 คนงานและพนักงานท าความสะอาด จ านวน 130 คน
(6 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
4.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ (4 ชม. X 600 บาท) 4         ชม. 600           บาท/ชม. 2,400            - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
5.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 3         ชม. 1,200         บาท/ชม. 3,600           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(3 ชม. x 1,200 บาท) 16,240         กิจกรรมด าเนินงาน

รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน บรรยายวชิาการ
กลุ่มที่ 2  - การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาบันโรคทรวงอก
1.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมอบรม 130        1         มื้อ 35             บาท 4,550            - ทบทวนแนวทาง Standard Precaution ในสถาบัน
(130 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) โรคทรวงอก
2.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 6            1         มื้อ 35             บาท 210             ระยะเวลาด าเนินการ
(6 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) เดือนพฤษภาคม 62

รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน 4,760           กลุ่มที 1 จ านวน 1 วนั
กลุ่มที่ 2 จ านวน 1/2 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เพื่อให้พยาบาลและเจา้หน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
และความเข้าใจเร่ืองการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลและสามารถให้การดูแลผู้ปุวยให้ปลอดภัยจากภาวะ
แทรกซ้อน ลดการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี
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โครงการย่อยที่ 2
41.2โครงการอบรม "การจดัท าแผนกลยุทธภ์ารกิจ 34,480        วตัถุประสงค์
ด้านการพยาบาลและภาวะผู้น าทางการพยาบาล" 1.พัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านทักษะ การคิดวเิคราะห์ปัญหา
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก อุปสรรค การจดัท าแผนพัฒนาองค์กรในเชิงนโยบาย และ
ปีงบประมาณ 2562 กลยุทธก์ารขับเคล่ือนนโยบาย
    ในประเทศ 2.พัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการจดัท าแผนกลยุทธภ์ารกิจ
1.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมอบรม 50          4         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 7,000           ด้านการพยาบาล
(35 บาท x 4 มื้อ x 50 คน) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 6            4         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 840              - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน
(35 บาท x 4 มื้อ x 6 คน) พยาบาลวชิาชีพในระดับผู้บริหาร
3.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 6            2         มื้อ 120           บาท/มื้อ/คน 1,440            - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(120 บาท x 2 มื้อ x 6 คน)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
4.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 2 7         ชม. 600           บาท/ชม./วนั 8,400           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(7 ชม. x 600 บาท x 2 วนั) กิจกรรมด าเนินงาน
5.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 2 7         ชม. 1,200         บาท/ชม./วนั 16,800         1.บรรยายวชิาการ
(7 ชม. x 1,200 บาท x 2 วนั) 2.ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการจดัท าแผน
กลยุทธ ์และสามารถเป็นผู้น าทางการพยาบาลได้

โครงการย่อยที่ 3
41.3โครงการอบรม "การน าเสนอผลงานพัฒนา 15,840        วตัถุประสงค์
คุณภาพและนวตักรรม" 1.เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลพัฒนางาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก อย่างต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2562 2.เพื่อให้พยาบาลและบุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
    ในประเทศ มีเวทีน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพและนวตักรรม
1.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมอบรม 150        2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 10,500         3.เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นน าเสนอในเวทีระดับสถาบัน
(150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 6            1         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 720              - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน
(6 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 1.พยาบาลวชิาชีพที่ปฏิบัติงานในสถาบันโรคทรวงอก
3.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 6            2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 420             จ านวน 120 คน
(6 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 2.สหสาขาวชิาชีพ จ านวน 30 คน
4.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ (7 ชม. x 600 บาท) 7         ชม. 600           บาท/ชม. 4,200            - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......

 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...51



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยายวชิาการ และแสดงผลงาน CQI/นวตักรรมของปี 2561
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 1 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรในกลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาลได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพและนวตักรรม
2.เกิดนวตักรรมในหน่วยงาน
3.เป็นเวทีในการคัดเลือดผลงาน CQI และนวตักรรมของกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล

โครงการย่อยที่ 4 วตัถุประสงค์
41.4โครงการอบรม "การปฏิบัติการพยาบาล 33,080        1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะในเร่ืองการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ
ที่เป็นเลิศ Best Practice" Best Practice
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 2.เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ Best
ปีงบประมาณ 2562 Practice ทางด้านโรคหัวใจและโรคปอด
    ในประเทศ กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมอบรม 40          4         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 5,600            - ประเภท ข.  จ านวน 40 คน
(35 บาท x 4 มื้อ x 40 คน) พยาบาลวชิาชีพในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
2.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 6            4         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 840              - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(35 บาท x 4 มื้อ x 6 คน)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
3.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 6            2         มื้อ 120           บาท/คน/มื้อ 1,440           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(120 บาท x 2 มื้อ x 6 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
4.ค่าตอบแทนวทิยารภาครัฐ 2 7         ชม. 600           บาท/ชม./วนั 8,400           1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
(7 ชม. x 600 บาท x 2 วนั) 2.ฝึกปฏิบัติ
5.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 2 7         ชม. 1,200         บาท/ชม./วนั 16,800         3.แลกเปล่ียนเรียนรู้
(7 ชม. x 1,200 บาท x 2 วนั) ระยะเวลาด าเนินการ

จ านวน 2 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาล
ที่เป็นเลิศ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

โครงการย่อยที่ 5
41.5โครงการอบรม "Instructor course of 20,740        วตัถุประสงค์
Advance Cardiac Life Support" 1.พัฒนาสมรรถนะปฏิบัติการฟื้นคืนชีพขั้นสูงของพยาบาลให้
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก คงประสิทธภิาพและทันสมัย
ปีงบประมาณ 2562 2.พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเป็นทีมในการฟื้นคืนชีพของ
    ในประเทศ พยาบาลประจ าการ
1.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมอบรม 100        2         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 7,000           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(35 บาท x 2 มื้อ x 100 คน)  - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
2.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 6            2         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 420             พยาบาลวชิาชีพในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
(35 บาท x 2 มื้อ x 6 คน)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
3.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 6            1         มื้อ 120           บาท/มื้อ/คน 720              - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
(120 บาท x 1 มื้อ x 6 คน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
4.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 1 7         ชม. 600           บาท/ชม./วนั 4,200           กิจกรรมด าเนินงาน
(7 ชม. x 600 บาท x 1 วนั) 1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
5.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 1 7         ชม. 1,200         บาท/ชม./วนั 8,400           2.ฝึกปฏิบัติ
(7 ชม. x 1,200 บาท x 1 วนั) ระยะเวลาด าเนินการ

จ านวน 1 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกมีทักษะและความพร้อมในการ
ช่วยฟื้นคืน ตามระดับความรับผิดชอบมีทีมงานที่มีความสามารถ
มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ตลอดจนสถาบันมีการพัฒนา
ช่วยฟื้นคืนอย่างต่อเนื่อง

โครงการย่อยที่ 6
41.6โครงการอบรม "การปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม"่ 11,480        วตัถุประสงค์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวอก 1.พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการพยาบาลเฉพาะทาง
ปีงบประมาณ 2562 โรคหัวใจและทรวงอก
    ในประเทศ 2.เพื่อให้ทราบระบบการท างานภายในสถาบันโรคทรวงอก
1.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมอบรม 30          4         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 4,200           3.เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันระหวา่งพยาบาลใหม่และองค์กร
(35 บาท x 4 มื้อ x 30 คน) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 6            4         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 840              - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน
(35 บาท x 4 มื้อ x 6 คน) พยาบาลวชิาชีพจบใหม่
3.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 6            2         มื้อ 120           บาท/มื้อ/คน 1,440            - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(120 บาท x 2 มื้อ x 6 คน)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
4.ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 5,000         บาท 5,000           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
ฝึกอบรม กิจกรรมด าเนินงาน53



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

บรรยายวชิาการ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วนั
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ

โครงการย่อยที่ 7
41.7โครงการอบรม "พฤติกรรมบริการพยาบาล 12,130        วตัถุประสงค์
ที่เป็นเลิศ" พัฒนาสมรรถนะด้านพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
ปีงบประมาณ 2562  - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
    ในประเทศ พยาบาลวชิาชีพในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
1.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าร่วมอบรม 100        2         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 7,000            - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(35 บาท x 2 มื้อ x 100 คน)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
2.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 6            1         มื้อ 35             บาท/มื้อ/คน 210             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(35 บาท x 1 มื้อ x 6 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
3.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 6            1         มื้อ 120           บาท/มื้อ/คน 720             1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
(120 บาท x 1 มื้อ x 6 คน) 2.ฝึกปฏิบัติ
4.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ (7 ชม. x 600 บาท) 7         ชม. 600           บาท/ชม. 4,200           ระยะเวลาด าเนินการ

จ านวน 1 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ
2.ไม่พบข้อร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมบริการ

โครงการย่อยที่ 8
41.8โครงการอบรม "การดูแลผู้ปุวยแบบประคับ 102,200      วตัถุประสงค์
ประคอง" 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ และทัศนคติในการดูแล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก ผู้ปุวยแบบประคับประคอง
ปีงบประมาณ 2562 2.เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยแบบ
    ในประเทศ ประคับประคองระหวา่งทีมสหสาขาวชิาชีพ
กิจกรรมที่ 1 3.เพื่อให้ผู้ปุวยระยะสุดท้ายและครอบครัว ได้รับการดูแลแบบ
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 5 7         ชม. 600           บาท/ชม./วนั 21,000         ประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จติใจ สังคม
(7 ชม. X 5 วนั x 600 บาท) และวญิญาณ อย่างเหมาะสม
2.ค่าอาหารวา่งผู้เข้าอบรม 5 70          2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ/วนั 24,500         4.เพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและ
(70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 5 วนั) ระยะท้ายที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3.ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะท างาน 5 6            120           บาท/คน/วนั 3,600           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(6 คน x 120 บาท x 5 วนั)  - ประเภท ข.  จ านวน 270 คน54



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

4.ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะท างาน 5 6            2         มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ/วนั 2,100           กิจกรรมที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ปุวยแบบ
(6 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 5 วนั) ประคับประคองและผู้สนใจ จ านวน 70 คน
5.ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (3 คน x 6,000 บาท) 3       6,000         บาท/คน 18,000         กิจกรรมที่ 2 ผู้ปุวยระยะท้าย จ านวน 200 คน
6.ค่าที่พักวทิยากรห้องพักเด่ียว 5 3       1,200         บาท/คน/วนั 18,000          - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(3 คน x 1,200 บาท x 5 วนั)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...

รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน 87,200         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมด าเนินงาน
1.ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 15,000       บาท 15,000         บรรยาย อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้

รวมค่าใช้จา่ยเป็นเงิน 15,000         ระยะเวลาด าเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จ านวน 5 วนั
กิจกรรมที่ 2 ระยะเวลา 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะท้าย และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ปุวย
2.ผู้ปุวยและครอบครัวได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ปุวย
2.ผู้ปุวยและครอบครัวได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ

42.โครงการอบรม เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการ 255,500      วตัถุประสงค์
ท างานเป็นทีม เพื่อคุณภาพการบริการที่ดี    เพื่อให้บุคลกรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอย
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก พระยุคลบาทและสามารถน าความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการ
ปีงบประมาณ 2562 ปฏิบัติตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นติด
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 รวมทั้งเสริมสร้างวนิัยและประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่ง
    ในประเทศ จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 100        3         มื้อ 70             บาท/คน/มื้อ 21,000         พัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธภิาพ
(100 คน x 70 บาท x 3 มื้อ) รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
2.ค่าอาหารกลางวนั (100 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 100        2         มื้อ 300           บาท/คน/มื้อ 60,000         เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรในปี
3.ค่าอาหารเย็น (100 คน x 1 มื้อ x 350  บาท) 100        1         มื้อ 350           บาท/คน/มื้อ 35,000         งบประมาณถัดไป
4.ค่าเช่าที่พักห้องพักคู่ 1 50       ห้อง 1,500         บาท/ห้อง/คืน 75,000         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(50 ห้อง x 1 คืน x 1,500 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน
5.ค่าเช่ายานพาหนะรถบัส รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุม 2         คัน 28,000       บาท/คัน 56,000          บุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลทุกระดับ
สัมมนา (2 คัน x 28,000 บาท)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
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6.ค่าเช่าอุปกรณ์โสตฯ 2 วนั 7,000         บาท 7,000            - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
7.ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500         บาท 1,500           ประชุมสัมมนาต่างจงัหวดั

กิจกรรมด าเนินงาน
 การบรรยายสาธติ แบ่งกลุ่ม ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
2 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.จากแบบสอบถามการอบรม
2.จากการสังเกตขณะท าการอบรม
3.การติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เข้าอบรม
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าการอบรมได้รับความรู้ เข้าใจตนเอง และรู้ใจเพื่อน
ร่วมงาน
2.ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีในงานบริการ ต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่อองค์กรในการที่จะช่วยพัฒนางานภายในองค์กรได้อย่างมี
คุณภาพ
3.ผู้เข้าการอบรมมีขวณัและก าลังใจที่ดีในการท างานจนกระทั่ง
เกิดความรู้ที่ดีอันน ามาซ่ึงการพัฒนาไปสู่การสร้างความร่วมมือ
ในงานบริการและงานภายในองค์กร

43.โครงการอบรม "การจดัการความรู้การพยาบาล 154,780      วตัถุประสงค์
โรคหัวใจและทรวงอก" กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1.เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติการ (CoPs)
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะทางเพื่อจดัท าและทบทวนมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวย
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 โรคหัวใจและทรวงอกจากผู้เข้าอบรม

2.ด าเนินการรวบรวมความรู้จากผู้เข้าอบรม เพื่อจดัพิมพ์เป็น
    ในประเทศ เอกสารทางวชิาการพยาบาล
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ(600บาท x 20ชั่วโมง) 20       ชั่วโมง 600           บาท 12,000         3.เผยแพร่มาตรฐานการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแก่
2.ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 20       ชั่วโมง 1,200         บาท 24,000         บุคลากรทางการพยาบาลทั่วประเทศ
(1,200 บาท x 20 ชั่วโมง) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
3.ค่าอาหารวา่ง (200 คน x 35 บาท x 12 มื้อ) 200        12       มื้อ 35             บาท 84,000          - ประเภท ข.  จ านวน 200 คน
4.ค่าอาหารกลางวนั (12 คน x 120 บาท x 12 มื้อ) 12          12       มื้อ 120           บาท 17,280          พยาบาลวชิาชีพ
5.ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 17,500       บาท 17,500          - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......

 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.จดัต้ังกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ที่เชี่ยวชาญด้านการ
พยาบาลผู้ปุวยเกี่ยวกับโรคหัวใจและทรวงอก56
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ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 
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2.แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการด าเนินการ
3.สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการวนิิจฉัยรักษา
และการพยาบาลผู้ปุวยโรคเกี่ยวกับหัวใจและทรวงอก
ทั้งภายในสถาบันและผู้ทรงคุณวฒิุ
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ เมื่อก าหนดประเด็นส าคัญ
ในการจดัท ามาตรฐานการพยาบาลเกี่ยวกับโรคหัวใจ
และทรวงอก
5.ประชุมผู้เชี่ยวชาญทบทวนข้อมูลการจดัท ามาตรฐานการ
พยาบาลเกี่ยวกับโรคหัวใจและทรวงอก
6.สืบค้นข้อมูลศึกษารวบรวมเนื้อหาเพิ่มเติม
7.สรุปวเิคราะห์ และสังเคราะห์และการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ
8.ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าเอกสารเพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ในการพยาบาลผู้ปุวยโรคหัวใจและทรวงอก
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน นักปฏิบัติ
2.จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จดัท ารูปเล่ม
3.จ านวนผู้เข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ทางการพยาบาล
เฉพาะทางเพื่อค้นหาหัวข้อความรู้ในประเด็นมาตรฐานการดูแล
2.ได้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจและ
ทรวงอก
3.ผู้ปุวยโรคหัวใจ และทรวงอก ได้รับการดูแลจากพยาบาล
เฉพาะทางที่มีศักยภาพ มีมาตรฐาน และประกันคุณภาพ
บริการพยาบาลได้
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44.โครงการ "เครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจ สถาบัน 160,300      วตัถุประสงค์
โรคทรวงอก"กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1.ด าเนินกิจกรรม ของเครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจ ของสถาบัน
สถาบันโรคทรวงอกปีงบประมาณ 2562 โรคทรวงอกอย่างต่อเนื่อง
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 2.กลุ่มผู้ปุวยมีกิจกรรมร่วมกัน ในการพบปะสังสรรค์ ให้การ
    ในประเทศ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันทั้งด้านจติใจ สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ
 - ค่าอาหารวา่ง (100 คน x 35 บาท x 12 คร้ัง) 12 100        35             บาท 42,000         เพื่อเป็นการก าลังใจ และลดความวติกกังวลในกลุ่มผู้ปุวยด้วยกัน
 - ค่าอาหารกลางวนั (100คน x 120บาท x 6คร้ัง) 6 100        120           บาท 72,000         3.ท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะสุขประโยชน์ เช่น ให้ความรู้แก่
 - เหมาจา่ยค่าเช่ารถรวมน้ ามัน (3,500บาท x 5วนั) 5 3,500         บาท 17,500         ประชาชนหรือกลุ่มผู้ปุวยด้วยกันในเร่ืองโรคหัวใจและ
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ การปูองกันโรคหัวใจ
(12 คร้ัง x 2 คน x 600 บาท) 12 2       600           บาท 14,400         4.การมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชนกับสถาบัน ในการด าเนิน
 - ค่าตอบแทนวทิยากรภาคเอกชน 6 2       1,200         บาท 14,400         กิจกรรมต่างๆ
(6 คร้ัง x 2 คน x 1,200 บาท) 5.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจ

ในการให้ความรู้ และเป็นพี่เล้ียงในชุมชนที่มีผู้ปุวยของสถาบัน
โรคทรวงอก
กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ผู้ปุวยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 100 คน
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
วธิกีาร
1.การร่วมท ากิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจกสถาบัน
โรคทรวงอกในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกน
2.ประชุมวชิาการ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจ
ของสถาบันโรคทรวงอก โดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบันโรคทรวงอก
3.การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนที่มีผู้ปุวยของสถาบัน
โรคทรวงอกเขตปริมณฑลและจงัหวดัใกล้เคียง
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ด าเนินกิจกรรม ของเครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจ ของสถาบันโรค
ทรวงอกอย่างต่อเนื่อง
2.ผู้ปุวยโรคหัวใจได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มเครือข่ายผู้ปุวย
โรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก
3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาระบบการบริการของสถาบันโรคทรวงอก58
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และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

45.โครงการอบรมเจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลับ 173,400      วตัถุประสงค์
(sleep technician) สถาบันโรคทรวงอก เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก 1.ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการหลับและโรคจากการหลับ
ปีงบประมาณ 2562 เทคนิคในการตรวจการนอนหลับที่ถูกต้อง
:กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30202 2.ได้ปฏิบัติงานในการตรวจการนอนหลับ ติดตามดูแล และ
    ในประเทศ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นขณะท างานตรวจได้
1.รายรับ ตามมาตรฐาน
บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 12 คน 3.ได้ดูแลผู้ปุวยในคลินิกโรคการหลับ และแนะน าการใช้เคร่ือง
(3 รุ่นๆ ละ 4 คน) อัดอากาศแรงดันบวก (CPAP)
ค่าลงทะเบียน คนละ 15,000 บาท 4.สามารถอ่าน และแปลผลการตรวจการนอนหลับขั้นพื้นฐาน
(12 คน x 15,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท ได้อย่างถูกต้อง
2.ค่าใช้จา่ยจากเงินลงทะเบียน กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ 3 35       ชม. 600           บาท/ชม./รุ่น 63,000          - ประเภท ข.  และ ค. 
(35 ชม. x 600 บาท x 3 รุ่น) บุคลากรที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นเจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลับ
2.ค่าตอบแทนวทิยาการภาคปฏิบัติ 3 60       ชม. 600           บาท/วนั/ชม./รุ่น 108,000       จากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่นโรงพยาบาลประจ าศูนย์
(15 วนั x 4 ชม. x 600 บาท x 3 รุ่น) (4 ชม./วนั) โรคการนอนหลับ นักเทคนิคการแพทย์ นักวทิยาศาสตร์

เป็นเวลา การแพทย์ เป็นต้น
15 วนั  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......

3.ค่าจา้งเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 12       ชุด 100           บาท/ชุด 1,200            - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
(12 ชุด x 100 บาท) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
4.ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารเพื่อด าเนินการสอบ 1,200         บาท 1,200           กิจกรรมด าเนินงาน

ภาคทฤษฎีและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 (จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 1 เดือน) ประกอบด้วย
 - ภาคทฤษฎีและอบรมเชิงปฏิบัติการ (35 ชั่วโมง) ในสัปดาที่ 1
 - ภาคปฏิบัติ (35 ชม./สัปดาห์ รวม 105 ชั่วโมง)
ในสัปดาห์ที่ 2 - 4
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
1.สอบภาคทฤษฎีผ่านร้อยละ 60
2.สอบภาคปฏิบัติผ่านร้อยละ 60
3.ค่าเฉล่ียไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 70
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลับที่มีความรู้ความสามารถได้ตาม
มาตรฐาน
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4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 4,055,160    
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
 - ศูนย์วิจัยทางคลินิก (30044) 176,960      
46.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน 176,960      หลักการและเหตุผล
งานวจิยั ปีงบประมาณ 2562 การท างานวจิยัให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
    ในประเทศ มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
1.ค่าตอบแทนวทิยากร ให้มีองค์ความรู้ทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยั
 - วทิยากรบรรยาย ภาครัฐ (84ชม. x 600บาท) 84       ชั่วโมง 600           บาท 50,400         การด าเนินการวจิยัที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล International
 - วทิยากรบรรยาย ภาคเอกชน 24       ชั่วโมง 1,200         บาท 28,800         Conference on Harmonization Guidelines for Good 
(24 ชม. x 1,200 บาท) Clinical Practice ความรู้ในเร่ืองการวจิยัทางคลินิก
2.ค่าอาหารกลางวนั และอาหารวา่ง การใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานผลการวจิยั
 - ค่าอาหารกลางวนัวทิยากร และคณะท างาน 18 6       120           บาท 12,960         และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิยัในวารสารระดับสากลได้อย่างมี
(6 คน x 120 บาท x 18 วนั) คุณภาพ
 - ค่าอาหารวา่งผู้เข้าอบรมวทิยากร และคณะท างาน วตัถุประสงค์
คร้ังที่ 1 เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 40          4         มื้อ 35             บาท 5,600           1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(40 คน x4 มื้อ x 35 บาท) จากฐานข้อมูลออนไลน์ มีความเข้าใจในกระบวนการ
คร้ังที่ 2 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยั 40          4         มื้อ 35             บาท 5,600           และขั้นตอนของการวจิยัพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามหลัก
(40 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) วชิาการสมัยใหม่
คร้ังที่ 3 การปฏิบัติการวจิยัทางคลินิกที่ดีในการ 40          4         มื้อ 35             บาท 5,600           2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเขียนข้อเสนอ
ทดลองทางคลินิก (40 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) โครงการวจิยัที่ดีและสามารถเขียนเพื่อขอทุนจากเงินบ ารุงของ
คร้ังที่ 4 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 40          4         มื้อ 35             บาท 5,600           สถาบันโรคทรวงอก เงินประจ าปีงบประมาณและจากแหล่ง
(40 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) เงินทุนอื่น
คร้ังที่ 5 การเขียนรูปเล่มงานวจิยัเพื่อตีพิมพ์ 40          4         มื้อ 35             บาท 5,600           3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในบทบาท หน้าที่
ส าเร็จรูป (40 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) ความรับผิดชอบของนักวจิยั และการปฏิบัติการวจิยัทางคลินิก
คร้ังที่ 6 การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และ 40          2         มื้อ 35             บาท 2,800           ที่ดี (Good Clinical Practiec: GCP) ในการทดลองทางคลินิก
การพัฒนาจากงานประจ าสู่งานวจิยั 4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
(40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) ด้วยการใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
คร้ังที่ 7 คลินิกการให้ท าปรึกษาด้านงานวจิยั 40          10       มื้อ 35             บาท/คน/มื้อ 14,000         5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจดัท ารายงานผลการวจิยั และน า
(40 คน x 10 มื้อ x 35 บาท) ผลงานวจิยัลงตีพิมพ์ในวารสารเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
3.ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 7 40          100           บาท/คร้ัง/คน 28,000         สถาบัน
(40 คน x 7 คร้ัง x 100 บาท 6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการประเมินโทโนโลยี
4.ค่าเดินทางวทิยากร 12,000       บาท 12,000         ทางการแพทย์

กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 120 คน
บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...60
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สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.การบรรยาย
2.การฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
เร่ิมโครงการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 การบรรยาย 16 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.จากแบบสอบถามการอบรม
2.จากการสังเกตขณะท าการอบรม
3.การติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เข้าอบรม
4.คุณภาพและจ านวนงานวจิยัที่เกิดขึ้น
5.การน าเสนอผลงาน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวจิยั
ได้อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและเห็นความส าคัญของการ
ปฏิบัติการวจิยัทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)
ในการทดลองทางคลินิก เพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิตงานวจิยั
ในมนุษย์ อย่างเหมาะสม
3.ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจดัเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามได้
4.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ในการ
วเิคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธภิาพ
5.จ านวนผลงานวจิยัที่ตีพิมพ์ลงวารสาร เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากร
ภายในและนอกสถาบัน
6.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการ
วจิยัทางคลินิก
7.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
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และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - งานประชาสัมพันธ์ 2,928,800    
47.โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านโรคปอดโรคหัวใจ 1,290,000    กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
และหลอดเลือดผ่านส่ือ  - ประชาชนทั่วไป
:งานประชาสัมพันธ3์0156  - บุคลากรสาธารณสุข
    ในประเทศ  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ผลิตส่ือด้านโรคปอดและโรคหัวใจและหลอดเลือด  - บุคลากรภาครัฐและเอกชน
 - คู่มือ (1 เร่ือง x 40 บาท x 5,000 เล่ม) 1 5,000   เล่ม 40             บาท/เร่ือง/เล่ม 200,000       ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - เอกสารแผ่นพับ (8เร่ือง x 3บาท x 10,000ฉบับ) 8 10,000  ฉบับ 3               บาท/เร่ือง/ฉบับ 240,000       1.ประชาชนเกิดความต่ืนตัวในเร่ืองโรคปอดและหลอดเลือด
 - ชุดบอร์ดนิทรรศการความรู้ 100,000      บาท 100,000       เกิดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
2.เผยแพร่ความรู้ทางส่ือมวลชน 2.บุคลากรเห็นความส าคัญในการปูองกันและรักษาโรคเบื้องต้น
 - โทรทัศน์ (5 คร้ัง x 100,000 บาท) 5 100,000      บาท/คร้ัง 500,000       ได้อย่างถูกต้อง
 - หนังสือพิมพ,์ นิตยสาร, วารสาร 5 50,000       บาท/คร้ัง 250,000       3.เป็นสถาบันต้นแบบในเร่ืองการด าเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์
(5 คร้ัง x 50,000 บาท) โรคหัวใจและปอด

4.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคหัวใจและปอดได้อย่าง
ถูกต้องและมีพฤติกรรมสนับสนุนการปูองกันโรคของตนเอง
และครอบครัว
5.ประชาชนรู้ช่องทางการเข้ารับบริการเกี่ยวกับสุขภาพด้าน
โรคหัวใจและปอดได้อย่างถูกต้อง
6.ประชาชนต่ืนตัวตระหนักภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจ
หันมาใส่ใจสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น

48.โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร" 938,800      วตัถุประสงค์
:งานประชาสัมพันธ ์30156 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการ
    ในประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมไปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่าง
1.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางของคณะท างานเพื่อการ ถูกต้องและเหมาะสม
จดักิจกรรม ในพื้นที่เปูาหมาย 2.ให้บริการคัดกรองภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 3 1       6,000         บาท/คร้ัง/คน 18,000         หลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุๆเดียว แบบเข้าถึงประชาชน
(6,000 บาท x 1 คน x 3 คร้ัง) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าที่พัก (900 บาท x 11 คน x 2 คืน x 3 คร้ัง) 3 11     2         คืน 900           บาท/คน/คืน/คร้ัง 59,400          - ประเภท ค.
 - ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับคณะท างาน 10 11     240           บาท/คน/วนั 26,400          - ประชาชนทั่วไป
(240 บาท x 11 คน x 10 วนั)  - กลุ่มเส่ียง
 - ค่าจา้งเหมายานพาหนะ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 10 5,000         บาท/วนั 50,000          - แกนน าชุมชน เช่น อสม.
ในการสัญจรไป - กลับ แต่ละจงัหวดัทั่วประเทศ  - บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
(5,000 บาท x 10 วนั)  - องค์กรปกครองท้องถิ่น
2.ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมให้ความรู้  - นักเรียน/นักศึกษา
 - ค่าอุปกรณ์สาธติและแสดงตัวอย่าง 100,000      บาท 100,000       ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - ค่าเอกสารแผ่นพับ 1.คัดกรองภาวะเส่ียงบุคลากรต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด
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(10 เร่ือง x 3 บาท x 10,000 ฉบับ) 10 10,000  ฉบับ 3               บาท/เร่ือง/ฉบับ 300,000       แบบเบ็ดเสร็จในจดุเดียว
 - ค่าจา้งเหมาตกแต่งเวทีสถานที่จดักิจกรรม 5,000         บาท 5,000           2.ประชาชนต่ืนตัว เกิดจากการเรียนรู้อย่างถูกต้อง หันมาใส่ใจ
3.ค่าผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ 380,000      บาท 380,000       ดูแลสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น

3.ได้พันธมิตรต่างสถาบันในการสร้างความร่วมมื่อกันรณรงค์
โรคหัวใจและหลอดเลือด
4.เป็นสถาบันน าร่องในการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้านโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
5.เครือข่ายแกนน าชุมชน/อสม. ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนรักษ์หัวใจ
ให้พอเพียงสัญจร" เกิดทักษะความสามารถคัดกรองภาวะเส่ียง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดขั้นพื้นฐานด้
6.เพิ่มเครือข่าย/ชุมชน ต้นแบบโรคหัวใจและหลอดเลือด
ได้ครอบคลุมทั่งประเทศ

49.โครงการรณรงค์/กิจกรรมพิเศษ 700,000      บาท 700,000      กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
:งานประชาสัมพันธ ์30156  - ประเภท ข และ ค.
    ในประเทศ  - บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก

 - ประชาชนทั่วไป
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและประชาชนเกิดการต่ืนตัว
มาใส่ใจดูแลสุขภาพด้านโรคหัวใจและปอดมากขึ้น
2.บุคลากรและประชาชนเห็นความส าคัญในการควบคุมปูองกัน
และรักษาโรคหัวใจและปอด
3.บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคหัวใจ
และปอดได้อย่างถูกต้องและมีพฤติกรรมสนับสนุนการปูองกันโรค
ของตนเองและครอบครัว
4.บุคลากรและประชาชนรู้ช่องทางการเข้ารับบริการเกี่ยวกับ
สุขภาพด้านโรคหัวใจและปอดได้อย่างถูกต้อง
5.บุคลากรและประชาชนต่ืนตัวตระหนักภาวะเส่ียงต่อการเกิด
โรคหัวใจและปอดหันมาใส่ใจสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและปอด
มากขึ้น
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 - กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 949,400      
50.โครงการ "การตรวจเยี่ยมพัฒนาคุณภาพโดย 74,900        วตัถุประสงค์
องค์กรวชิาชีพ" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการจดัและพัมนาระบบบริหารด้าน
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้ง
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 สามารถที่จะใช้เป็นแนวทางประเมินขอบเขตและคุณภาพของ
    ในประเทศ การให้บริการด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์สถาบัน
1.ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมส ารวจฯ สภาเทคนิค 1 21,500       บาท 21,500         โรคทรวงอก
การแพทย์ กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 1 วนั x วนัละ 21,000 บาท/ทีม)  - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
2.ค่าอาหารวา่ง 1.คณะกรรมการผู้บริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ
 - ผู้เยี่ยมส ารวจ 1 4       2         มื้อ 35             บาท 280             2.บุคลากรกลุ่มงานพยาธวิทิยา
(จ านวน 1 วนั x 2 มื้อๆ ละ 35 บาท x 4 คน)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 100        2         มื้อ 35             บาท 7,000            - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
(จ านวน 1 วนั x 2 มื้อๆ ละ 35 บาท x 100 คน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
3.ค่าอาหารกลางวนั กิจกรรมด าเนินงาน
 - ผู้เยี่ยมส ารวจ 1 4       120           บาท 480             1.ประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจงหลักการตรวจเยี่ยมให้
(จ านวน 1 วนั x วนัละ 120 บาท x 4 คน) หน่วยงานทราบ
 - คณะท างาน 2.ผู้เยี่ยมส ารวจพบผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และ
(จ านวน 1 วนั x วนัละ 120 บาท x 5 คน) 1 5       120           บาท 600             ภาษณ์ทีมต่างๆ
4.ค่าอุปกรณ์ 3.ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินทั้งหมดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 5,000         บาท 5,000           ระยะเวลาด าเนินการ
5.ค่าจดัท าเอกสารส าหรับน าเสนอผู้เยี่ยมส ารวจ 10,240       บาท 10,240         ต้ังแต่ 1 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 (จ านวน 1 วนั)
6.ค่าเดินทางผู้เยี่ยมส ารวจ (เบิกตามระเบียบ ตัวชี้วดัความส าเร็จ
กระทรวงการคลัง) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (4,500 บาท x 4 คน) 4       4,500         บาท 18,000         กลุ่มงานพยาธวิทิยา สถาบันโรคทรวงอก ได้รับการรับรอง
 - ค่ายานพาหนะของผู้เยี่ยมส ารวจ (ค่ายานพาหนะ 1 4       1,500         บาท 6,000           ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงาน
รับจา้งหรือเงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ เทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องต่อนโยบาย
ส่วนตัว) (1,500 บาท x 4 คน x 1 วนั) กระทรวงสาธารณสุข
7.ค่าที่พักผู้เยี่ยมส ารวจ 1 4       1,450         บาท 5,800           
(1,450 บาท x 4 คน x 1 คืน)
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51.โครงการ "การรับรองมาตรฐานคุณภาพห้อง 70,000        วตัถุประสงค์
ปฏิบัติการพยาธวิทิยากายวภิาค" กลุ่มงานพยาธ-ิ 1.เพื่อให้กลุ่มงานพยาธวิทิยาได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
วทิยา สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ห้องปฏิบัติการโดยราชวทิยาลัยพยาธแิพทย์แห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 และผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 พยาธวิทิยากายวภิาคของสถาบันโรคทรวงอก
    ในประเทศ 2.เพื่อให้ระบบบริการด้านห้องปฏิบัติการพยาธกิายวภิาค
1.ค่าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการพยาธวิทิยา มีการตรวจติดตามคุณภาพการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
กายวภิาค จากราชวทิยาลัยพยาธแิพทย์แห่ง กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
ประเทศไทย  - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน
 - ผู้เยี่ยมส ารวจ (จ านวน 2วนั x วนัละ 5,000บาท 2 4       5,000         บาท 40,000         1.คณะกรรมการผู้บริหาร และทีมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
x จ านวน 4 ท่าน) คุณภาพ
2.ค่าอาหารวา่ง 2.บุคลากรกลุ่มงานพยาธวิทิยา
 - ผู้เยี่ยมส ารวจ 2 4       2         มื้อ 35             บาท 560              - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อๆละ 35บาท x 4 คน)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา...
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 50          2         มื้อ 35             บาท 7,000           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อๆละ 35 บาท x 50 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
3.ค่าอาหารกลางวนั 1.ประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจงหลักการตรวจเยี่ยมให้หน่วยงาน
 - ผู้เยี่ยมส ารวจ 2 4       120           บาท 960             ทราบ
(จ านวน 2 วนั x วนัละ 120 บาท x 4 คน) 2.พบผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ทีมต่างๆ
 - คณะท างาน 3.ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินทั้งหมดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
(จ านวน 2 วนั x วนัละ 120 บาท x 5 คน) 2 5       120           บาท 1,200           ระยะเวลาด าเนินการ
4..ค่าจดัท าเอกสารส าหรับน าเสนอผู้เยี่ยมส ารวจ 8,280         บาท 8,280           ต้ังแต่เดือน ม.ค. 62 ถึงเดือน เม.ย. 62 (จ านวน 2 วนั)
5.ค่าเดินทางผู้เยี่ยมส ารวจ (เบิกตามระเบียบ 2 4       1,500         บาท 12,000         ตัวชี้วดัความส าเร็จ
กระทรวงการคลัง) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - ค่ายานพาหนะของผู้เยี่ยมส ารวจ 1.หน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของระบบคุณภาพ
(ค่ายานพาหนะรับจา้งหรือเงินชดเชยค่ายานพาหนะ มาตรฐานการให้บริการ และเพื่อให้ห้องปฏิบัติการพยาธวิทิยา
โดยรถยนต์ส่วนตัว) (1,500 บาท x 4 คน x 2 วนั) กายวภิาค มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

2.ห้องปฏิบัติการพยาธวิทิยากายวภิาค ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยราชวทิยาลัยพยาธแิพทย์
แห่งประเทศไทย
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และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

52.โครงการ "การเยี่ยมตรวจแบบกัลยาณมิตร" 44,000        วตัถุประสงค์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.เพื่อให้ผู้เยี่ยมส ารวจภายใน มีความเข้าใจในระบบการตรวจ
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 สอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 2.เพื่อให้ผู้เยี่ยมส ารวจภายใน ทราบขั้นตอนและด าเนินการ
    ในประเทศ ตรวจเยี่ยมแบบกัลยาณมิตร แก่หน่วยงานทุกหน่วยงานภายใน
1.ค่าอาหารวา่ง สถาบันโรคทรวงอก
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 100        2         มื้อ 35             บาท 14,000         3.หน่วยงานทุกหน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อๆ ละ 35 บาท x 100 คน) และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 10,000       บาท 10,000         4.การจดัท ารายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหน่วยงาน
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 20,000       บาท 20,000         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ประชุมชี้แจง และวางแผนการด าเนินงาน
2.การเยี่ยมส ารวจภายในสถาบันโรคทรวงอก
3.สรุปผลการเยี่ยมส ารวจภายในประจ าปี
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่วนัที่ 1 ม.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 จ านวน 2 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เยี่ยมส ารวจภายในของสถาบันโรคทรวงอก (Internal
Surveyor) มีความเข้าใจในระบบการตรวจสอบตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ทราบขั้นตอนและ
ด าเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยงานทุกหน่วยงานของสถาบัน
โรคทรวงอก ได้ในระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงานทุกหน่วยได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน และมีการรายงาน
ผลสรุปการเยี่ยมส ารวจ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

53.โครงการ "การจดัการความรู้เฉพาะทางด้าน 135,000      วตัถุประสงค์
โรคหัวใจและทรวงอก" สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรในเร่ืองการจดัการความรู้
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2.เพื่อสนับสนุนให้บุคลกรมีผลงานการจดัการความรู้ภายใน
ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 3.เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานการจดัการความรู้และการแลกเปล่ียน
    ในประเทศ เรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันโรคทรวงอก
1.ค่าตอบแทนวทิยากร 4.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 - ภาคเอกชน 2 2       7         ชั่วโมง 1,200         บาท 33,600         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 2วนัๆ ละ 2คน x 7 ชม.ๆ ละ 1,200บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 200 คน
2.ค่าอาหารวา่ง บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - วทิยากร 2 2       2         มื้อ 35             บาท 280              - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อๆ ละ 35 บาท x 2 คน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 200        2         มื้อ 35             บาท 28,000          - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อๆ ละ 35 บาท x 200 คน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
3.ค่าอาหารกลางวนั กิจกรรมด าเนินงาน
 - วทิยากร 2 2       120           บาท 480             1.บรรยาย อภิปราย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
(จ านวน 2 วนั x วนัละ 120 บาท x 2 คน) 2.จดัเวทีน าเสนอผลงานการจดัการความรู้ในรูปแบบ
 - คณะท างาน 2 5       120           บาท 1,200           การบรรยายและแผ่นโปสเตอร์
(จ านวน 2 วนั x วนัละ 120 บาท x 5 คน) ระยะเวลาด าเนินการ
4.ค่าอุปกรณ์ ต้ังแต่วนัที่ 1 ม.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 จ านวน 2 วนั)
 - ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 19,640       บาท 19,640         ตัวชี้วดัความส าเร็จ
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 20,000       บาท 20,000         ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
6.ค่าเดินทางวทิยากร (เบิกตามระเบียบกระทรวง 1.บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก มีความรู้เกี่ยวกับการ
การคลัง) จดัการความรู้ และมีส่วนร่วมในเร่ืองการจดัการความรู้ของ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 2 2       5,000         บาท 20,000         หน่วยงาน
(5,000 บาท x 2 คน x 2 วนั) 2.จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้
 - ค่ายานพาหนะของวทิยากร (ค่ายานพาหนะ 2 2       1,500         บาท 6,000           3.สถาบันโรคทรวงอกมีคลังความรู้จากการจดัการความรู้
รับจา้งหรือเงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์
ส่วนตัว) (1,500 บาท x 2 คน x 2 วนั)
7.ค่าที่พักวทิยากร (1,450 บาท x 2 คน x 2วนั) 2 2       1,450         บาท 5,800           
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54.โครงการ "มหกรรมคุณภาพ (CCIT QUALITY 142,000      วตัถุประสงค์
FAIR)" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ต่างๆ ภายในสถาบันโรคทรวงอก
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 2.เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานนวตักรรม และแลกเปล่ียน
    ในประเทศ เรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
1.ค่าตอบแทนวทิยากร 3.เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผลงานนวตักรรมของสถาบัน
 - ภาคเอกชน 2 2       7         ชั่วโมง 1,200         บาท 33,600         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 2วนัๆ ละ 2 คน x 7 ชม.ๆ ละ 1,200บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน
2.ค่าอาหารวา่ง  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
 - วทิยากร 2 2       2         มื้อ 35             บาท 280             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อๆ ละ 35 บาท x 2 คน)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 250        2         มื้อ 35             บาท 35,000         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อๆ ละ 35 บาท x 250 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
3.ค่าอาหารกลางวนั 1.บรรยาย อภิปราย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
 - วทิยากร 2 2       120           บาท 480             2.จดัเวทีน าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบการ
(จ านวน 2 วนั x วนัละ 120 บาท x 2 คน) บรรยาย และแผ่นโปสเตอร์
 - คณะท างาน ระยะเวลาด าเนินการ
(จ านวน 2 วนั x วนัละ 120 บาท x 5 คน) 2 5       120           บาท 1,200           ต้ังแต่วนัที่ 1 ม.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 จ านวน 2 วนั
4.ค่าอุปกรณ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ
 - ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 19,640       บาท 19,640         ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 20,000       บาท 20,000         บุคลากรในสถาบันเข้าใจแนวคิด และวธิกีารด าเนินกิจกรรม
6.ค่าเดินทางวทิยากร (เบิกตามระเบียบกระทรวง คุณภาพในหน่วยงานตนเอง และน าไปพัฒนาคุณภาพการท างาน
การคลัง) ของหน่วยงานและสถาบันโรคทรวงอก ให้มีประสิทธภิาพ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(5,000 บาท x 2 คน x 2 วนั) 2 2       5,000         บาท 20,000         
 - ค่ายานพาหนะของวทิยากร (ค่ายานพาหนะ 2 2       1,500         บาท 6,000           
รับจา้งหรือเงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์
ส่วนตัว) (1,500 บาท x 2 คน x 2 วนั)
7.ค่าที่พักวทิยากร (1,450 บาท x 2 คน x 2 วนั) 2 2       1,450         บาท 5,800           
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55.โครงการ "ประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพ 228,600      วตัถุประสงค์
หน่วยงาน" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.เพื่อติดตามผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันโรคทรวงอก
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 อย่างต่อเนื่อง
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 2.เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหวา่งผู้บริหาร
    ในประเทศ ภายในสถาบัน
กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการบริหารสถาบัน 3.เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการท างานอย่างมีประสิทธภิาพ
โรคทรวงอก (Quality Round, Risk Round), จากพี่สู่น้อง
ทบทวนเวชระเบียน กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าอาหารวา่ง (35 คน x 48 มื้อๆ ละ 30 บาท) 35          48       มื้อ 30             บาท 50,400          - ประเภท ข.  จ านวน 415 คน

รวมเป็นเงิน 50,400         1.คณะกรรมการบริหารสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 35 คน
กิจกรรมที่ 2 กลุ่มภารกิจด้านวชิาการและการแพทย์ 2.กลุ่มภารกิจด้านวชิาการและการแพทย์ จ านวน 60 คน
1.ค่าอาหารวา่ง (60 คน x 24 มื้อๆ ละ 30 บาท) 60          24       มื้อ 30             บาท 43,200         3.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ จ านวน 60 คน

รวมเป็นเงิน 43,200         4.กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล 60 คน
กิจกรรมที่ 3 กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 5.กลุ่มภากริจทั้ง 4 กลุ่มภารกิจ จ านวน 200 คน
1.ค่าอาหารวา่ง (60 คน x 24 มื้อๆ ละ 30 บาท) 60          24       มื้อ 30             บาท 43,200          - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......

รวมเป็นเงิน 43,200         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมที่ 4 กลุ่มภารกิจพยาบาล  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

1.ค่าอาหารวา่ง (60 คน x 24 มื้อๆ ละ 30 บาท) 60          24       มื้อ 30             บาท 43,200         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

รวมเป็นเงิน 43,200         กิจกรรมด าเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดเทคนิคการท างานอย่างมี กิจกรรที่ 1 คณะกรรมการบริหารสถาบันโรคทรวงอก (Quality
ประสิทธภิาพจากพี่สู่น้อง Round, Risk Round, ทบทวนเวชระเบียน)
1.ค่าอาหารวา่ง (200 คน x 3 มื้อๆ ละ x 35 บาท) 200        3         มื้อ 35             บาท 21,000          - ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองค์กร ก าหนดแผนงาน
2.ค่าอุปกรณ์ ทั้งในระดับกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน
 - ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 15,600       บาท 15,600          - ผู้บริหารให้นโยบายในการน าแผนที่ก าหนดลงสู่การปฏิบัติ
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 12,000       บาท 12,000          - ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ศึกษาปัญหา และอุปสรรค

รวมเป็นเงิน 48,600         ของหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอก
 - ทบทวนเวชระเบียนกระบวนการดูแลผู้ปุวยโดยทีมสหวชิาชีพ
และทีมน าทางคลินิก 3 PCT ร่วมกัน
กิจกรรมที่ 2 กลุ่มภารกิจด้านวชิาการและการแพทย์
กิจกรรมที่ 3 กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ
กิจกรรมที่ 4 กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล
 - ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองค์กร ก าหนดแผนงาน
ทั้งในระดับกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน
 - ผู้บริหารให้นโยบายในการน าแผนที่ก าหนดลงสู่การปฏิบัติ
 - ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ศึกษาปัญหา และอุปสรรค
ของหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอก69
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กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดเทคนิคการท างานอย่างมี
ประสิทธภิาพจากพี่สู่น้อง
 - ประชุมวางแผนการจดักิจกรรมการถ่ายทอดเทคนิคการ
ท างานอย่างมีประสิทธภิาพจากพี่สู่น้อง
 - จดักิจกรรมผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมาถ่ายทอดเทคนิค
ประสบการณ์ท างาน
 - รวบรวมความรู้เทคนิคการท างานและจดัท ารูปเล่ม
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่วนัที 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ทุกหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันโรคทรวงอกได้ตรงตามปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับบริการ
2.บุคลากรภายในสถาบันได้รับความรู้และเทคนิคในการท างาน
อย่างมีประสิทธภิาพ

56.โครงการ "กิจกรรมทบทวนและจดัการความเส่ียง 18,900        วตัถุประสงค์
ขององค์กร" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 2.เพื่อการจดัระบบและกระบวนการท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 3.เพื่อสร้างความเข้าใจระบบและสามารถเชื่องโยงกิจกรรม
    ในประเทศ ความเส่ียง
1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4.มีการทบทวนจากคณะท างานน าไปแก้ไขร่วมระหวา่ง
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 12 45          1         มื้อ 35             บาท 18,900         หน่วยงาน
(จ านวน 45 คน x 1 มื้อๆ ละ 35 บาท x 12 เดือน) กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 45 คน
คณท างานบริหารความเส่ียงและพิทักษ์สิทธผู้ิปุวย
ของสถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
จดัประชุมคณะท างานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ความเส่ียงภายใน
สถาบัน
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 (12 คร้ัง/ป)ี70
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ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.จ านวนคร้ังของการประชุมไม่น้อยกวา่ 6 คร้ัง/ปี
2.ร้อยละของผู้เข้าประชมไม่น้อยกวา่ 80%
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
2.สามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้รับบริการและบุคลากรในสถาบัน
3.สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อสถาบันโรคทรวงอก
ได้อย่างทันที
4.น าแนวทางการแก้ไขปัญหา ลงไปสู่หน่วยงานเพื่อปฏิบัติได้
จริงอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

57.โครงการ"การใช้เคร่ืองมือคุณภาพเพื่อการ(ต่อยอด) 2 157,000      วตัถุประสงค์
คุณภาพบริการ" สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 2.เพื่อค้นหาปัจจยัความเส่ียงเชิงระบบ
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 3.เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ปัญหาที่เหมาะสมร่วมกับ
    ในประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รุ่นที่ 1 บุคลากรระดับปฏิบัติ ทุกกลุ่มภารกิจ 4.สามารถน าเคร่ืองคุณภาพต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
1.ค่าตอบแทนวทิยากร บริการ
ภาคเอกชน 2 2       7         ชั่วโมง 1,200         บาท 33,600         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 2 วนั x 2 คน x 7 ชม. x 1,200 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
2.ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม แพทย์ พยาบาล บุคลากรภายในของสถาบันโรคทรวงอก
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 100        2         มื้อ 35             บาท 14,000          - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อ x 35 บาท x 100 คน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - วทิยากร  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อ x 35 บาท x 2 คน) 2 2       2         มื้อ 35             บาท 280             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
3.ค่าอาหารกลางวนั (วทิยากร และคณะท างาน) กิจกรรมด าเนินงาน
 - วทิยากร 2 2       1         มื้อ 120           บาท 480             อบราเชิงปฏิบัติการ
(จ านวน 2 วนั x 1 มื้อ x 120 บาท x 2 คน) ระยะเวลาด าเนินการ
 - คณะท างาน ตัวชี้วดัความส าเร็จ
(จ านวน 2 วนั x 1 มื้อ x 120 บาท x 5 คน) 2 5       1         มื้อ 120           บาท 1,200           ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
4.ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 6,000         บาท 6,000           1.ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจการใช้เคร่ืองมือคุณภาพเพื่อการต่อยอด
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 5,640         บาท 5,640           การบริการ
6.ค่าเดินทางวทิยากร 2.เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและน าไปพัฒนาแนวทางการ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (4,500 บาท x 2 คน) 2       4,500         บาท 9,000           ปฏิบัติร่วมกันระหวา่งหน่วยงาน
 - ค่าที่พัก (1,450 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 2       1,450         บาท 5,800           3.ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในการรับบริการ71



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - เงินชดเชยค่ายานพาหนะวทิยากรโดยรถยนต์ 2 2       1,500         บาท 6,000           ของสถาบัน
ส่วนตัว (1,500 บาท x 2 คน x 2 วนั)

รวมเป็นเงิน 82,000         
รุ่นที่ 2 บุคลากรสหวชิาชีพ อายุงานต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป
1.ค่าตอบแทนวทิยากร
ภาคเอกชน 2 2       7         ชั่วโมง 1,200         บาท 33,600         
(จ านวน 2 วนั x 2 คน x 7 ชม. x 1,200 บาท)
2.ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 100        2         มื้อ 35             บาท 14,000         
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อ x 35 บาท x 100 คน)
 - วทิยากร 2 2       2         มื้อ 35             บาท 280             
(จ านวน 2 วนั x 2 มื้อ x 35 บาท x 2 คน)
3.ค่าอาหารกลางวนั (วทิยากร และคณะท างาน)
 - วทิยากร 2 2       1         มื้อ 120           บาท 480             
(จ านวน 2 วนั x 1 มื้อ x 120 บาท x 2 คน)
 - คณะท างาน
(จ านวน 2 วนั x1 มื้อ x 120 บาท x 5 คน) 2 5       1         มื้อ 120           บาท 1,200           
4.ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 6,000         บาท 6,000           
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 5,640         บาท 5,640           
6.ค่าเดินทางวทิยากร
 - ค่าที่พัก (1,450 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 2       1,450         บาท 5,800           
 - เงินชดเชยค่ายานพาหนะวทิยากรโดยรถยนต์ 2 2       2,000         บาท 8,000           
ส่วนตัว (2,000 บาท x 2 คน x 2 วนั)

รวมเป็นเงิน 75,000         
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

58.โครงการ "ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความปลอดภัย 30,000        วตัถุประสงค์
ให้องค์กร" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 2.เพื่อค้นหาความเส่ียงเชิงระบบ
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 3.เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ปัญหาที่เหมาะสม
    ในประเทศ กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 250        1         มื้อ 35             บาท 8,750           แพทย์ พยาบาล บุคลากรภายในของสถาบันโรคทรวงอก
(จ านวน 1วนัๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35บาท X 250คน)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
2.ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมให้ความรู้ สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ค่าอุปกรณ์สาธติและแสดงตัวอย่าง 10,000       บาท 10,000          - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 5,670         บาท 5,670           สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 5,580         บาท 5,580           กิจกรรมด าเนินงาน

จดักิจกรรมรณรงค์/ให้ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 (จ านวน 1 วนั)
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนัก เพื่อเกิดวฒันธรรม
ความปลอดภัย ในองค์กร
2.มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรระดับปฏิบัติ
เข้าใจในกระบวนการบริหารความเส่ียงได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้อง
3.ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในการรับบริการ
ของสถาบัน

59.โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหาร 49,000        วตัถุประสงค์
ความเส่ียงและความปลอดภัย" สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าป2ี562 2.เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบบริหารความเส่ียง
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 3.เพื่อน าโอกาสมาพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง สู่องค์กร
    ในประเทศ กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
1.ค่าธรรมเนียมเหมาะจา่ยภาครัฐบาล 20,000       บาท 20,000          - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน
2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 50          2         มื้อ 50             บาท 5,000           คณะท างานบริหารความเส่ียงและงานพัฒนาคุณภาพ
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (50 บาท x 50 ท่าน x 2 มื้อ)  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
3.ค่าอาหารกลางวนั สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ผู้เข้าร่วมประชุม (150 บาท x 50 ท่าน x 1 มื้อ) 50          1         มื้อ 150           บาท 7,500            - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

4.ค่าเช่ายานพาหนะ รับ - ส่ง สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จ านวน 50 ท่าน รถตู้ 5 คัน x 3,000 บาท 1 5         คัน 3,000         บาท 15,000         กิจกรรมด าเนินงาน73
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วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
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ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

x 1 วนั (ไป-กลับ) ศึกาดูงาน/ให้ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระบบงาน
 - ค่าทางด่วน 1,500         บาท 1,500           ระยะเวลาด าเนินการ

ระหวา่งเดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จ านวน 1 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนัก เพื่อเกิดวฒันธรรม
ความปลอดภัย ในองค์กร
2.มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้บุคลากร เข้าใจใน
กระบวนการบริหารความเส่ียงได้ อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 4,421,300     
60.โครงการรับฝึกอบรมศัลยแพทย์ทรวงอกนานาชาติ 2,353,000     วตัถุประสงค์
(หลักสูตรไม่เกิน 1 ป)ี 1.เพื่อผลักดันสถาบันโรคทรวงอก ก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
International Cardiac Surgery Training วชิาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ
Program 2.เพื่อสร้างศูนย์การฝึกอบรม เพื่อจดัการอบรม เรียนรู้ในการ
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 ดูแลผู้ปุวย โรคหัวใจ
    ในประเทศ 3.เพื่อสร้างเครือข่าย น าองค์ความรู้ระดับนานาชาติ และ
1.บรรยายภาษาอังกฤษ (lecture) ประกอบการ 12 32       ชั่วโมง 2,500         บาท 960,000       นวตักรรมการรักษาสู่ภูมิภาคตามเขตสุขภาพ โดยประสาน
ผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Live Case) 32 ชั่วโมงต่อเดือน ความร่วมมือระหวา่งบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันชั้นน า
ชั่วโมงละ 2,500 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย ร่วมกันดูแล
960,000 บาท ผู้ปุวยโรคหัวใจ
2.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบส่ือ 12 12       ชั่วโมง 2,500         บาท 360,000       4.ส่งเสริมการแลกเปล่ียนแพทย์ระหวา่งประเทศในการดูแล
วดีีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/วชิาการที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาผู้ปุวย โรคหัวใจ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ 12 ชั่วโมง/เดือน ระดับนานาชาติ
ชั่วโมงละ 2,500 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
360,000 บาท  - ประเภท ข. จ านวน 3 คน 
3.บรรยายในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะส้ัน 1.ศัลยแพทย์ทรวงอก และ/หรือบุคลากรทางการแพทย์
(Live Case Workshop) จากต่างประเทศ เป็นระยะเวลา < 3 เดือน 1 คน
3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน 2 คร้ัง/ปี 2 84,000       บาท 168,000       ระยะกลาง 2.ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ
รวมเป็นเงิน 168,000 บาท เป็นระยะเวลา < 6 เดือน 1 คน
ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะยาว 3 ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ
(Live Case Workshop) เป็นระยะเวลา < 1 ปี 1 คน
รายละเอียดดังนี้  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
จดั Live Case Workshop 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
รวมเป็นเงิน 84,000 บาท  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

 - ค่าวทิยากร การผ่าตัดสาธติเชิงปฏิบัติ 3 6         ชั่วโมง 2,500         บาท 45,000         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลในเครือข่ายของ
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ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 สถานที่
ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย 
ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

(ชั่วโมงละ 2,500 บาท) 6 ชั่วโมงต่อวนั x 3 วนั) สถาบันโรคทรวงอก, สถานที่จดัประชุมวชิาการ
 - ค่าวทิยากร การตรวจคล่ืนสะท้อนหัวใจทาง 3 4         ชั่วโมง 2,500         บาท 30,000         กิจกรรมด าเนินงาน
หลอดอาหาร 1.บรรยาย (Lecture) ประกอบการผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ
Transesophageal echocardiogram (TEE) (Live Case) 32 ชั่วโมงต่อเดือน
ชั่วโมงละ 2,500 บาท 4 ชั่วโมง x 3 วนั 2.บรรยาย (lecture) ประกอบส่ือวดีีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/
 - ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 3 30          1         คร้ัง 100           บาท 9,000           วชิาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ 12 ชั่วโมง
100 บาท 30 คน 1 คร้ัง x 3 วนั ต่อเดือน
3.2 Live Case Workshoph ภายนอกสถาบัน 3.จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case Workshop)
3 คร้ัง/ปี (ไม่มีค่าใช้จา่ย **หมายเหตุ ค่าใช้จา่ย 3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน
รวมใน ข้อ 4**) 3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน
4.ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 4.ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผ่าตัดหัวใจและ
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด กับรพ.เครือข่าย หลอดเลือด กับรพ.เครือข่าย เพื่อสร้าง ขยายความเป็นเลิศ
4 คร้ัง/ปี สู่ส่วนภูมิภาค
ค่าใช้จา่ย 1 คร้ัง เป็นเงิน 112,000 บาท 4 คร้ัง/ปี 4 112,000      บาท 448,000       5.หลังเข้ารับการอบรมดูงาน ประเมินหลักสูตร เพื่อพัฒนา
รวมเป็นเงิน 448,000 บาท ศูนย์ความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - รายละเอียด ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาด าเนินการ
ในประเทศ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั วทิยากรพร้อม ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผู้เข้าอบรม รวม 5 ท่าน ค่าใช้จา่ย 1 คร้ัง ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เป็นเงิน 112,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 1.เมื่อส้ินสุดโครงการ สถาบันเกิดศูนย์ฝึกอบรมศัลยแพทย์
 - ค่าวทิยากรเชี่ยวชาญ บรรยายประกอบการผ่าตัด 3 20       ชั่วโมง 2,500         บาท 50,000         ทรวงอก/บุคลากรทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 3 วนั 20 ชั่วโมง ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจ ก้าวสู่ความ
ชั่วโมงละ 2,500 บาท เป็นเลิศ
 - ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ จ านวน 5 ท่าน 5            8,000         บาท/คน 40,000         2.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เกี่ยวกับนวตักรรมการเรียนรู้ใหม่
8,000 บาท/ท่าน ในการดูแล ระหวา่งบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันชั้นน า
 - ค่าเบี้ยเล้ียงคณะท างาน 3 3       240           บาท/คน 2,160           ระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย ร่วมกันดูแล
(240 บาท/วนั/คน 3 คน x 3 วนั ผู้ปุวยโรคหัวใจ ไปสู่ภูมิภาค
 - ค่าที่พัก (1,200 บาท/3 คืน/5 ท่าน/1 คร้ัง) 1 5            3         คืน 1,200         บาท/คน 18,000         3.พัฒนาหลักสูตรอบรม ให้สถาบันมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
 - ค่ายานพาหนะรับจา้ง (ตามระเบียบกระทรวง 1,840         บาท/คน 1,840           และมีศัลยแพทย์ทรวงอกหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างชาติ
การคลัง 5 คน 3 วนั) เข้ารับการอบรมมากขึ้น
 - ค่ารถรับ-ส่ง (สถาบัน-สนามบิน ขออนุญาตใช้รถ 4.ขยายโอกาสทางการศึกษา ความเป็นเลิศทางการรักษา
สถาบัน โรคหัวใจและหลอดเลือด สู่รพ.เครือข่ายโรคหัวใจส่วนภูมิภาค
5.ค่าที่พักและอาหารผู้เข้าฝึกอบรม 357,000      357,000       เพื่อความเท่าเทียม เพื่อผู้ปุวยให้ได้รับโอกาสทางเลือกในการ
รวมทั้งส้ิน 357,000 บาท ดูแลรักษาโรคหัวใจได้ดียิ่งขึ้น
5.1ค่าที่พักของผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 315,000       
รวมทั้งส้ิน 315,000 บาท
ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา 3 15,000       บาท 45,000         
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< 3 เดือน เดือนละ 15,000 บาท (วนัละ 500 บาท)
ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา 6 15,000       บาท 90,000         
< 6 เดือน เดือนละ 15,000 บาท (วนัละ 500 บาท)
ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ ระยะเวลา
> 1 ปี เดือนละ 15,000 บาท (วนัละ 500 บาท) 12 15,000       บาท 180,000       
5.2ค่าใช้จา่ยค่าอาหารผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 42,000         
รวมทั้งส้ิน 42,000 บาท
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 3 20       วนัท าการ 100           บาท/วนั 6,000           
ระยะเวลา < 3 เดือน
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 100 บาท/วนั (20 วนัท าการ
ต่อเดือน) 60 วนัท าการ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 
ระยะเวลา < 6 เดือน
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 100 บาท/วนั (20 วนัท าการ 6 20       วนัท าการ 100           บาท/วนั 12,000         
ต่อเดือน) 120 วนัท าการ รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 
ระยะเวลา > 1 ปี
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 100 บาท/วนั (20 วนัท าการ 12 20       วนัท าการ 100           บาท/วนั 24,000         
ต่อเดือน) 240 วนัท าการ รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
6.ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ 60,000         
ในประเทศ 2 คร้ัง/คน รวมเป็นเงิน 55,000 บาท
ค่าลงทะเบียน Pre Congress 5,000 บาท/คน 3คน 3                   5,000         บาท/คน 15,000         
ค่าลงทะเบียน Main Congress 15,000 บาท/คน 3                   15,000       บาท/คน 45,000         
3 คน

61.โครงการรับฝึกอบรมศัลยแพทย์ทรวงอกนานาชาติ 1,342,000    วตัถุประสงค์
(หลักสูตร 2 ป)ี CCIT Advanced International 1.ผลักดันสถาบันโรคทรวงอกต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
Fellowship in Cardiac Surgery Program ทางวชิาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 2.พัฒนาศูนย์การอบรม เพื่อจดัการอบรม เรียนรู้ในการดูแล
    ในประเทศ รักษาผู้ปุวย โรคหัวใจ อย่างต่อเนื่อง
1.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบการ 12 12       ชั่วโมง 2,500         บาท 360,000       3.สร้างเครือข่าย น าองค์ความรู้ระดับนานาชาติ และนวตักรรม
ผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Live Case) 12 ชั่วโมงต่อเดือน การรักษาสู่ภูมิภาคตามเขตสุขภาพ
ชั่วโมงละ 2,500 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4.ประสานความร่วมมือ ระหวา่งบุคลากรทางการแพทย์จาก
360,000 บาท สถาบันชั้นน าระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย
2.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบส่ือ 12 15       ชั่วโมง 2,500         บาท 450,000       5.ส่งเสริมความรู้ให้กับแพทย์ต่างประเทศในดูแลรักษาผู้ปุวย
วดีีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/วชิาการที่เกี่ยวข้องกับการ โรคหัวใจ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระดับนานาชาติ
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ดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ 15 ชั่วโมง/เดือน กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
ชั่วโมงละ 2,500 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  - ประเภท ก. จ านวน 1 คน 
450,000 บาท ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี 
3.บรรยายในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ  - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
(Live Case Worshop) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน 1 คร้ัง/ปี 84,000       บาท 84,000          - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

รวมเป็นเงิน 84,000 บาท สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลในเครือข่ายของ
ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case สถาบันโรคทรวงอก, สถานที่จดัประชุมวชิาการ
Workshop) กิจกรรมด าเนินงาน
รายละเอียดดังนี้ 1.บรรยาย (Lecture) ประกอบการผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ
จดั Live Case Workshop 1 คร้ัง คร้ัง 3 วนั (Live Case) 12 ชั่วโมงต่อเดือน
รวมเป็นเงิน 84,000 บาท ดังนี้ 2.บรรยาย (Lecture) ประกอบส่ือวดีีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/
 - ค่าวทิยากร การผ่าตัดสาธติเชิงปฏิบัติ วชิาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ 15ชั่วโมง/
(ชั่วโมงละ 2,500 บาท) 6 ชั่วโมงต่อวนั x 3วนั 3 6         ชั่วโมง 2,500         บาท 45,000         เดือน
 - ค่าวทิยากร การตรวจคล่ืนสะท้อนหัวใจทางหลอด 3 4         ชั่วโมง 2,500         บาท 30,000         3.จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case workshop)
อาหาร Transesophageal echocardiogram 3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน
(TEE) ชั่วโมงละ 2,500 บาท 4 ชั่วโมง x 3 วนั 3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน
 - ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 3 30          1         คร้ัง 100           บาท 9,000           4.ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผ่าตัดหัวใจและ
100 บาท 30 คน 1 คร้ัง x 3 วนั หลอดเลือด กับรพ.เครือข่าย เพื่อสร้าง ขยายความเป็นเลิศ
3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน สู่ส่วนภูมิภาค
3 คร้ัง/ปี (ไม่มีค่าใช้จา่ย **หมายเหตุ ค่าใช้จา่ย 5.หลังเข้ารับการอบรมดูงาน ประเมินหลักสูตร เพื่อพัฒนา
รวมใน ข้อ 4**) ศูนย์ความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
4.ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ระยะเวลาด าเนินการ
การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด กับรพ.เครือข่าย เดือน ม.ิย. 62 - พ.ค. 64
2 คร้ัง/ปี ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ค่าใช้จา่ย 1 คร้ัง เป็นเงิน 112,000 บาท 2 คร้ัง/ปี 2 112,000      บาท 224,000       ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
รวมเป็นเงิน 224,000 บาท 1.เมื่อส้ินสุดโครงการ สถาบันเกิดศูนย์ฝึกอบรมศัลยแพทย์
รายละเอียด ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ ทรวงอก/บุคลากรทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนา
ในประเทศ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วนั วทิยากรพร้อม ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจ ก้าวสู่ความ
ผู้เข้าอบรม รวม 5 ท่าน ค่าใช้จา่ย 1 คร้ัง เป็นเลิศ
เป็นเงิน 112,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 2.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เกี่ยวกับนวตักรรมการเรียนรู้ใหม่
 - ค่าวทิยากรเชี่ยวชาญ บรรยายประกอบการผ่าตัด 3 20       ชั่วโมง 2,500         บาท 50,000         ในการดูแล ระหวา่งบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันชั้นน า
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 3 วนั ระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย ร่วมกันการ
3 วนั 20 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,500 บาท ดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ ไปสู่ภูมิภาคและนานาชาติ
 - ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ จ านวน 5 ท่าน 5       8,000         บาท 40,000         3.พัฒนาหลักสูตรอบรมการผ่าตัดเชี่ยวชาญชั้นสูง เฉพาะทาง
8,000 บาท/ท่าน ด้านซ่อมล้ินหัวใจ ให้สถาบันมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และมี
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 - ค่าเบี้ยเล้ียงคณะท างาน (240 บาท/วนั/คน 3 3       240           บาท/คน 2,160           ศัลยแพทย์ทรวงอกหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างชาติเข้ารับ
3คน x 3 วนั) การอบรมมากขึ้น
 - ค่าที่พัก (1,200 บาท 3 คืน/5 ท่าน/1 คร้ัง) 1 5       3         คืน 1,200         บาท/คน 18,000         4.ขยายโอกาสทางการศึกษา ความเป็นเลิศทางการรักษา
 - ค่าพาหนะรับจา้ง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 1,840         บาท 1,840           โรคหัวใจและหลอดเลือด สู่รพ.เครือข่ายโรคหัวใจในส่วนภูมิภาค
5 คน 3 วนั) เพื่อความเท่าเทียม เพื่อผู้ปุวยให้ได้รับโอกาสทางเลือกในการ
 - ค่ารถรับ-ส่ง (สถาบัน-สนามบิน ขออนุญาตใช้รถ ดูแลรักษาโรคหัวใจได้ดียิ่งขึ้น
สถาบัน)
5.ค่าที่พักและอาหารผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งส้ิน 204,000       
204,000 บาท
5.1ค่าที่พักของผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 12 15,000       บาท 180,000       
เดือนละ 15,000 บาท (วนัละ 500 บาท) 12 เดือน
เป็นเงิน 180,000 บาท
5.2ค่าใช้จา่ยค่าอาหารผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 240 100           บาท/วนั 24,000         
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 100 บาท/วนั (20 วนัท าการ
ต่อเดือน) 240 วนัท าการ รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
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/คน 15,000       บาท 15,000         

62.โครงการ พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ 4 726,300      วตัถุประสงค์
ด้านโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก 1.เพื่อวเิคราะห์ ประเมินสภาพปัญหาสุขภาพ ผลกระทบ
ปีงบประมาณ 2562 และทรัพยากรสาธารณสุข ด้านก าลังคน เคร่ืองมือ อุปกรณ์
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 และเทคโนโลยี ในมิติของการกระจายและคุณภาพการบริการ
    ในประเทศ ของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
ประชุมคร้ังที่ 1 2.เพื่อจดัเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพด้านโรคปอด
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (6,000 บาท x 20 คน) 20          6,000         บาท 120,000       ของประเทศ ในเชิงปริมาณและผลกระทบเพื่อการวางแผนแก้ไข
 - ค่าเดินทางกรุงเทพหรือปริมณฑล 25          1,500         บาท 37,500         ปัญหาสุขภาพตามความสามารถของประเทศ
(1,500 บาท x 25 คน) 3.เพื่อเสนอแนวทางมาตรฐานบริการ การประเมินเทคโนโลยี
 - ค่าอาหาร (200 บาท x 45 คน) 45          200           บาท 9,000           ในด้านการบริการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ รวมถึงเสนอแนะประเด็น
 - ค่าอาหาร (35 บาท/มื้อ x 2 มื้อ x 45 คน) 45          2         มื้อ 35             บาท 3,150           ที่ควรพัฒนาเป็นนโยบายระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น

รวมเป็นเงิน 169,650       แนวทางในการลงทุน การพัฒนาระบบบริการของประเทศ
ประชุมคร้ังที่ 2 ตามมาตรฐานวชิาชีพและความเหมาะสมในภาพประเทศ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (6,000 บาท x 20 คน) 20          6,000         บาท 120,000       4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจดัต้ังคณะอนุกรรมการ

78



ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 
วิทยากร

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน
ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง

รวมเงิน
(บาท)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ
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และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - ค่าเดินทางกรุงเทพหรือปริมณฑล 25          1,500         บาท 37,500         คณะท างาน และสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินงาน
(1,500 บาท x 25 คน) โครงการย่อยต่างๆในเร่ืองการพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์
 - ค่าอาหาร (200 บาท x 45 คน) 45          200           บาท 9,000           ด้านโรคทรวงอก
 - ค่าอาหารวา่ง (35 บาท/มื้อ x 2 มื้อ x 45 คน) 45          2         มื้อ 35             บาท 3,150           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)

รวมเป็นเงิน 169,650        - ประเภท ข.  จ านวน 32 คน
ประชุมคร้ังที่ 3 ห้องประชุมภาคเอกชน 1.คณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติ ด้านโรคทรวงอก 32 ท่าน
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (6,000 บาท x 20 คน) 20          6,000         บาท 120,000       2.คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ไม่เกิน 10 คน
 - ค่าเดินทางกรุงเทพหรือปริมณฑล 25          1,500         บาท 37,500         3.คณะท างานโครงการย่อย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทาง
(1,500 บาท x 25 คน) การแพทย์ ด้านโรคทรวงอก
 - ค่าอาหาร (700 บาท x 45 คน) 45          700           บาท 31,500         4.ตัวแทนภาครัฐ ที่ให้บริการตามสถานบริการสุขภาพ
 - ค่าอาหารวา่ง (50 บาท/มื้อ x 2 มื้อ x 45 คน) 45          2         มื้อ 50             บาท 4,500           ทั่วประเทศ ด้านโรคทรวงอก

รวมเป็นเงิน 193,500       5.ตัวแทนภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับบริการตาม
ประชุมคร้ังที่ 4 ห้องประชุมภาคเอกชน สถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ ด้านโรคทรวงอก
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (6,000 บาท x 20 คน) 20          6,000         บาท 120,000        - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
 - ค่าเดินทางกรุงเทพหรือปริมณฑล 25          1,500         บาท 37,500         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(1,500 บาท x 25 คน)  - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

 - ค่าอาหาร (700 บาท x 45 คน) 45          700           บาท 31,500         สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ค่าอาหารวา่ง (50 บาท/มื้อ x 2 มื้อ x 45 คน) 45          2         มื้อ 50             บาท 4,500           กิจกรรมด าเนินงาน

รวมเป็นเงิน 193,500       จดัประชุม คณะกรรมการแพทย์แพทย์ระดับชาติ
คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ด้านโรคทรวงอก
ทุก 3 เดือน คร้ังละไม่เกิน 40 คน
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ทราบข้อมูล ปัญหาสุขภาพ ผลกระทบ และทรัพยากร
สาธารณสุข ด้านต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านโรคทรวงอกของประเทศ
2.ทราบความส าคัญของปัญหาสุขภาพด้านโรคทรวงอกของ
ประเทศ ด้านปริมาณและผลกระทบ เพื่อน ามาวางแผน แก้ไข
ปัญหาสุขภาพตามความสามารถของประเทศ
3.ร่วมกันก าหนด แนวทางมาตรฐานบริการ การประเมิน
เทคโนโลยี ในด้านการบริการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ รวมถึง
เสนอแนะประเด็นที่ควรพัฒนาเป็นนโยบายระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนการพัฒนาระบบบริการ
ของประเทศตามมาตรฐานวชิาชีพและความเหมาะสมกับประเทศ
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ชมรมแสงธรรม 164,680      
63.โครงการ "การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม" 76,200        วตัถุประสงค์
พ.ศ. 2562 1.เพื่อพัฒนาจติใจของบุคลากร
:ชมรมแสงธรรม 30903 2.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
    ในประเทศ 3.เพื่อให้บุคลากรมีการฝึกจติ พร้อมที่จะปฏิบัติตนอย่างมีสถิติ
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก 12 คร้ังๆ ละ 12 3         ชม. 1,200         บาท/คร้ัง/ชม. 43,200         และมีประสิทธภิาพ
3 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าอาหารวา่ง 600 คนๆ ละ 35 บาท 600        35             บาท/คน 21,000          - ประเภท ข.  จ านวน 600 คน
3.ค่าอุปกรณ์การอบรม 12 คร้ังๆ ละ 1,000 บาท 12 1,000         บาท/คร้ัง 12,000         บุคลากรในสถาบัน คร้ังละ 50 คน จ านวน 12 คร้ัง

 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
 - บรรยายธรรม
 - ปฏิบัติสมาธิ
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนละ 1 คร้ัง รวม 12 คร้ัง
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
2.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านจติใจ
2.บุคลากรท างานอย่างมีความสุข
3.บุคลากรมีความพร้อมในการท างาน
4.บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น
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64.โครงการ "คุณธรรมน าชีวติ สู่เศรษฐกิจพอเพียง" 16,300        วตัถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2562 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสภาวะจติที่เข้มแข็ง
:ชมรมแสงธรรม 30903 2.เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและ
    ในประเทศ สังคม
1.ค่าตอบแทนวทิยากร 1,200บาท x 3ชม. x 3คน 3       3         ชม. 1,200         บาท/ชม./คน 10,800         3.เพื่อฟื้นฟูพื้นฐานการปฏิบัติงาน การด ารงชีวติประจ าวนั
2.ค่าอาหารวา่ง 100 คน x 35 บาท 100        35             บาท/คน 3,500           4.เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
3.ค่าอุปกรณ์การอบรม 2,000         บาท 2,000           กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน
บุคลากรในสถาบัน คร้ังละ 50 คน จ านวน 12 คร้ัง
 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
การบรรยาย ซักถาม อภิปราย
ระยะเวลาด าเนินการ
ก าหนดการอบรม 3 ชั่วโมง
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
จากแบบสอบถาม และการสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการ
อบรม
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เกิดผลสัมฤทธใินการฟื้นฟูพื้นฐานจากปฏิบัติงาน การด ารง
ชีวติประจ าวนั
2.เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและสังคม
3.เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
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(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

65.โครงการ "พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยการ 72,180        วตัถุประสงค์
บริหารจติ" ปีงบประมาณ 2562 1.เพื่อพัฒนาจติใจของบุคลากร
:ชมรมแสงธรรม 30903 2.เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลท างานและอยู่ร่วมกันอย่างมี
    ในประเทศ ความสุข
1.ค่าอาหาร (30 คน x 250 บาท x 3 วนั) 3 30          250           บาท/คน/วนั 22,500         3.เพื่อให้บุคลากรได้พักผ่อนและสงบจติใจ พร้อมที่จะท างาน
2.ค่าวทิยากรภาคเอกชน 3 7         ชม. 1,200         บาท/ชม./วนั 25,200         อย่างมีสติและมีประสิทธภิาพ
(1,200 บาท x 7 ชม. X 3 วนั) 4.เพื่อให้บุคลากรมีจติใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ในการท างาน เห็นความ
3.ค่าเช่าที่พัก (30 คน x 100 บาท x 2 วนั) 2 30          100           บาท/คน/วนั 6,000           ส าคัญของงานทุกอย่าง พัฒนาอารมณ์ (EQ)
4.ค่าเช่ายานพาหนะรวมน้ ามัน 2 3         คัน 3,000         บาท/คัน/วนั 18,000         กลุ่มเปูาหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(3 คัน x 2 วนั x 3,000 บาท)  - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน
5.ค่าผ่านทางพิเศษ (3 คัน x 80 บาท x 2 เที่ยว) 2 3         คัน 80             บาท/คัน/เที่ยว 480             บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก

 - จงัหวดั/เขตพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา  

ส านักสงฆ/์วดั ที่สอนการปฏิบัติธรรม
กิจกรรมด าเนินงาน
1.การบรรยาย
2.การฝึกปฏิบัติ
3.การสนทนาธรรม
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 3 วนั
ตัวชี้วดัความส าเร็จ
1.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
2.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาจติใจ และท างาน
อย่างมีความสุข
2.บุคลากรที่มีความพร้อมในการท างาน ท างานเป็นทีมได้ดี
และมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
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และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

 - ศูนย์ประสานงานโรคหลอดเลือดหัวใจ 1,200,000    
66.โครงการ "วกิฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" 1,200,000    วตัถุประสงค์
(Save Thais from Heart Diseases) 1.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและขยายบริการการรักษาผู้ปุวย
ด าเนินการโดยใช้เงินบ ารุงสถาบันโรคทรวงอก โรคหัวใจในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ตามเครือข่ายการบริการ
ปีงบประมาณ 2561 (Service plan)
:ศูนย์ประสานงานโรคหลอดเลือดหัวใจ 30050 2.เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการผู้ปุวยที่เป็นโรคหัวใจ
    ในประเทศ ให้รวดเร็ว ได้มาตรฐานและเป็นธรรม
กิจกรรมที่ 1 ค่าบริหารจดัการข้อมูลผู้ปุวยโดยใช้ 1,200,000   บาท 1,200,000     3.เพื่อพัมนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านโรคหัวใจหรือ National
โปรแกรมACS Registry ข้อมูลผู้ปุวยจาก Cardiovascular Disease Database
โรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วม กลุ่มเปูาหมาย
โครงการ ได้แก่ อัตรการตายผู้ปุวย STEMI การให้ยา  - จ านวนผู้ปุวย STEMI, ACS และผู้ที่ได้รับการท า PCI 
ละลายล่ิมเลือด และการท า PCI ส่งเข้ามายังศูนย์ ที่รายงานเข้ามายังศูนย์ข้อมูล จ านวน 20,000 ราย
ข้อมูลกลาง เพื่อเป็นข้อมูลที่มีประสิทธภิาพในระดับ จงัหวดัที่ด าเนินการจดัการฝึกอบรม สัมมนา
ประเทศสามารถวเิคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบาย  - จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก เดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ปรับแผน 373,715      
67.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีใน 178,500       
บุคลากรสถาบันโรคทรวงอกที่สัมผัสเลือดและสาร
คัดหล่ัง

68.โครงการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝูาระวงั (Pre Survey) 72,800         

69.โครงการเชิงปฏิบัติการ CCIT ลดพุง ลดเส่ียง 4,590           
เส่ียงโรค ประจ าปี งบประมาณ 2562

70.โครงการเชิงปฏิบัติการ Healthy and Happy 14,960         
workplace  ปี 2

71.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหาร 67,000         
ความเส่ียงและความปลอดภัย สถาบันโรคทรวงอก
กรมการแพทย์ ประจ าปี 2562
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และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

72.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน 35,865         
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิรูปองค์กรอย่างยั่งยืน
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หมายเหตุ : ความหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภทต่างๆ
   (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก หมายความวา่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการทั้งภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทักษะพิเศษ
        ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวฒิุ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือ ต าแหน่งที่เทียบเท่า
   (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข หมายความวา่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการทั้งภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับอาวโุส ข้าราชการต าแหน่งประเภท
        วชิาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า
   (3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความวา่ การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมิใช่บุคลากรภาครัฐ
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